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Verksamhetsberättelse år 2018 för Salembärets samfällighetsförening
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under året. Årsmötet samt en information om
bredbandsnät m.m. hölls den 10 april. Det kom ca 50 deltagare representerande ca 35 hushåll.
Antalet är tyvärr ofullständigt, då närvarolistan inte cirkulerade så som den skulle.
Styrelsen har beslutat att inte bygga ut våra vändplaner så att SRV kan vända sina bilar, eftersom
kostnaderna för detta blir alltför stora. Nu arbetar vi med att få kommunen att stationera fasta
sophus. Medlemmarna är informerade.
Parkeringen på kommunens del av Blåbärsstigen är ett stort problem. Större fordon skymmer ofta
sikten samt dubbelparkeringar utgör ett stort hinder. Kommunen är vidtalad men man hittar igen
lösning på problemet.
De större groparna på Slånbärsstigen har lagats med flytasfalt.
Styrelsen beslöt att medlemmarna även i år själv ska avläsa av sin vattenförbrukning för 2018.
Frågeblankett för detta delades ut till medlemmarna strax efter årsskiftet 2018/2019.
Stadsnätsbolaget har trots att styrelsens inte godkänd detta, fått kommunens tillstånd att dra fiber i
vårt område, dock inte på samfällighetens mark och inte enskild tomt utan tomtägare godkänner
detta.
Vi har ett bindande avtal för vårt kabelnät med Com Hem t.o.m. 2020. En arbetsgrupp är nu tillsatt
för att ta fram bästa möjliga bredbandsanslutning för föreningen i framtiden.
En eventuell ny fiberanslutning kommer att gälla samtliga hus i samfälligheten. Kulvertarna där
dagens kabelnät ligger tillhör föreningen.
Städdagen i april fungerade som vanligt bra, med många deltagare och god kokt korv med dryck.
I år hade vi hyrt en container för vårt trädgårdsavfall, men det slängdes trots information även
annat avfall där, som föreningen tyvärr fick betala extra för.
Styrhytten sköter föreningens vägar gällande snöröjning, sandning och sopning. Vi har förlängt
avtalet med Styrhytten.
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