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Salembärets samfällighetsförening

Org.nr 716420-7420

Verksamhetsberättelse år 2014 för Salembärets samfällighetsförening
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under året. Årsmötet hölls den 10 april. Det
kom 24 deltagare representerande 19 hushåll.
Vi arbetar med att ta fram en ny armatur med bättre ljusspridning samt lägre strömförbrukning till
vår gatubelysning. Utvecklingen på energisparlampor går framåt, så det gäller att välja rätt.
SRV har meddelat att man inte kan hämta soporna på Blåbärsstigen 1-8 eftersom sopbilen inte kan
vända och man vill inte backa. Vi undersöker om man kan bygga en förbindelseväg till
Lingonstigen 75/76 där man i princip har samma problem. Kontakt har tagits med Lingonstigens
styrelse och berörda på kommunen. Beträffande sophämtning för de boende på Smultronstigen 1-3
samt 9-16 har vår förening köpt en bit mark för att bygga en vändplan utanför nr 14/15 Tills vidare
kommer SRV att ställa upp sopskåp på lämpliga platser.
Frågan om vi ska byta till ett fibernät har diskuterats i styrelsen. Vår leverantör Com Hem kan
leverera upp till 500 Mbit/s i vårt koaxialkabel-nät och det nationella riktvärdet är 100 Mbit/s
enligt PTS, så tills vidare är vi nöjda med vår leverantör.
Vår kontaktperson vid störningar på TV-nätet är Ove Eriksson Smultronstigen 16, mailadress
oveeriksson73@gmail.com tel. 532 539 17. Om han inte är anträffbar kontakta Com Hems
fastighetsservice 020 91 00 89 eller 08-553 630 00. Uppge alltid vårt avtalsnummer: 5571869.
Farthinder på våra vägar har diskuterats i styrelsen. Asfaltshinder till våra vägar skulle kosta c:a
50.000 kr. Om vi ska ha hinder eller inte kommer att bestämmas på årsmötet.
Färgade västar med Salembärets text eller emblem ska inköpas och användas av styrelsen vid
kontakt med våra medlemmar.
Städdagen i april förlöpte som vanligt med många arbetande medlemmar, som avslutade
städningen med kokt korv och dryck.
Styrhytten sköter föreningens vägar gällande snöröjning, sandning och sopning. Vi har förlängt
avtalet med dem eftersom de sköter sig bra.
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