Verksamhetsberättelse år 2010 för Salembärets samfällighetsförening
Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden under året. Årsmötet hölls den 14 april och hade 31
deltagare representerande 27 hushåll.
Det gångna årets styrelsemöten har präglats av såväl gamla återkommande punkter som en del nya.
Året började med att vi var uppe i Tingsrätten för att få in de pengar som en tidigare boende i området
fortfarande vägrade betala. Det blev mer komplicerat än vi räknat med, och målet kommer att fortsätta
under 2011.
Vi kunde glatt konstatera att snöröjningen under året över lag fungerat bra. Några synpunkter inkom, men
ingen av allvarlig karaktär. Samarbetet med Styrhytten fortsätter under 2011. Det kraftiga snöandet dock
kommer att innebära ökade kostnader för oss fram över.
Städdagen kom och gick i vanlig ordning, som vanligt med dålig uppslutning!
Diskussioner med ComHem har förts under året då vi ansåg att vi betalar för mycket i fasta avgifter för
det analoga utbudet. Vi kommer under 2011 omförhandla detta för att få rimlig ekonomi i frågan.
Rogers möten med resterande föreningar inom Floran har till exempel lett till att vi nu under 2010 börjat
undersöka möjligheten att sätta upp skylten ”Gångfartsområde”, vilket skulle medföra en lagstadgad
maxhastighet i vårt område. Vi kommer även att titta närmre på att köpa loss våra gatubelysningsnät, då
vi har höga kostnader per armatur i dagsläget. Avtalet med Vattenfall kommer att sägas upp för
omförhandling.
Filmningen av avloppsnätet blev av trots kommunens avhopp. En större skada finns på Blåbärsstigen, och
vi kommer att genomföra en åtgärd när vädret tillåter under 2011.
Vi har under året haft problem med inbrott och bildelstjuvar i hela Floran, och vi hoppas på att kunna
använda mail och vår hemsida i större omfattning för att informera och vidarebefordra information från
polisen till boende i ännu större utsträckning framöver.
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