Västanviks Samfällighetsförening

Information nr 9 från styrelsemöte den 21 febr 2019

Styrelsen var beslutsmässig.
Medlemsregistret
Inga nya medlemmar fanns att rapportera.
Ekonomi
Anders rapporterade att likviditet och fakturering följer plan för första halvåret 2019.
Vägar
Beslutades att investera i fartbegränsande åtgärder på Dalskogsvägen.
Bengtåke ska tillsammans med Carolin Asklöv Trafikverket, göra en konsultativ vandring utefter våra vägar för att se vad som
behöver göras för skötseln på vägarna och som ska leda fram till en långsiktig vägplan. Samtidigt kan man få tips om hur man
ska få ner farten på våra vägar.
Backstugan
Skåpet från HLR-butiken till Hjärtstartaren har kommit hem och är nu monterat utomhus på Backstugan, till vänster om entrén
och är därmed tillgängligt dygnets alla timmar. Hjärtstartaren kommer att vara registrerad. Skåpet kommer att vara plomberat
och medlem som använder och därmed bryter plomberingen uppmanas att meddela styrelsen.
VA
Anne-Marie har rapporterat följande till kommunens årsrapport gällande Medevi RV
Producerad mängd dricksvatten 2018: Vatten Rustninge 26 806 m3 och Västanvik 15 207 m3
Avlopp Åtorp 34 218 m3 och Pojkbergsvägen 25 729 m3
Inga driftstörningar under 2018 finns att rapportera.
Underhåll och tillsyn sker löpande av pumpstationer och ledningsnät.
Löpande kontroll och åtgärder genomförs för att förhindra inläckage av dagvatten i ledningsnätet.
Skogen och områden
Henry har fått ett nytt besked från Skogstjänst att de kommer och börjar med avverkningen på södra udden så fort att väder
och markförhållande så tillåter.
Magnus Wadstein var positiv till att arrangera en skogsvandring för medlemmarna en fredag i september med början vid 14tiden.
Uppdatering av skogsvårdsplanerna efter utförda åtgärder i skogen kommer att vara klart till styrelsemötet i juni.
Styrelsen beslutade att stora träd mellan tomterna 254 och 255 tas ner i samband med att Skogstjänst gallrar på södra udden.
Intilliggande fastigheter har informerats om åtgärden.
Anne Marie ska tillsammans med Bengtåke fortsätta att undersöka på vilket sätt en motoriklekyta för barn med placering i
Kagensviken kan genomföras. Samråd ska även tas med områdesvärd och familjerna som önskat åtgärden
Övriga frågor
Styrelsen beslutade att förlänga avtalet med måndagsklubben om trivselpeng och att ersättningen för tältresning ska omfatta
föreningens behov av tält till gemensamma arrangemang.
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Anne-Marie rapporterade att ett första samtal förts med studieförbundet Vuxenskolan om möjlig kursverksamhet i Backstugan.
Möjlighet att delta i kurser på distans via videolänk diskuterades även.
Tidsplanering
Torsdag 23 maj träff med förtroendevalda.
Områdesvärdarna föreslås bjuda in till boendeträffar i Backstugan i samband med vårens röjdagar.
Lördagen den 27 juli anordnas föreningens 40-årsjubileumsfest.
Anne-Marie rapporterade att ett skriftligt överklagande inlämnats till Mark-och Miljödomstolen avseende
Miljöprövningsnämndens beslut om utökad flygverksamhet i Karlsborg.
Kjell föreslog att en del dåliga skyltar om grannsamverkan skulle bytas ut mot nya. Kjell fick i uppdrag att undersöka hos
polisen hur och var man kan få tag på dessa skyltar.
Styrelsen uppmanar förtroendevalda att närvara vid stämman.

Bosse Carlsson
Sekreterare
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