Västanviks Samfällighetsförening

Information nr 2 från styrelsemöte den 14 maj 2019
Styrelsen var beslutsmässig.
Stämman
Genomgång av stämmoprotokollet och utvärdering av stämman.
Den allmänna meningen efter mötet har varit att möte genomfördes väl och att redovisningen av VA var mycket bra.
Styrelsen konstaterar att enbart ett fåtal medlemmar deltog vid stämman, Endast 65 av 400 medlemmar.
Hur ska vi få fler att delta? Föreslogs att göra en enkät på hemsidan: ”Vad skulle få dig att komma på stämman” Styrelsen
hoppas på goda idéer för att göra stämman mer attraktiv.

Anmälan om nya styrelsemedlemmar har skickats till Samfällighetsregistret
Medlemsregistret och hemsidan
20190401 Mats Olsson och Marie Cesares Olsson, tomt 58 helår 2019 fritid från 2020
20190308 Fanny Frederiksen, tomt 135 fritid
20190326 Larsson Bengt och Ann-Marie, tomt 312,313,314 helår
20190501 Bäckman Mathilda och Persson Hampus, tomt 358, fritid
20190516 Maria Skants, tomt 29 fritid
20190717 Björn Lindgren, tomt 28 fritid
20190603 Eric och Stina Källbäck, tomt 30
Västanviks hemsida har fått en kalender där man kan klicka på markerade datum och se vad som är på gång. Vi har väl en
beslutad kommunikationsplan och där anges att hemsidan är den primära informationskanalen men att vi speglar så mycket
som möjligt till Facebooksidan.
Ekonomi
Likviditet april 2019 redovisades och följer fastlagd budget.
El fakturan för första kvartalet har kommit. Den visade lägre förbrukning än motsvarande period föregående år.
April månad följer samma mönster. Detta är inget att dra ut några trender från eftersom väderleken spelar in på
uppvärmningsbehovet i pumpstationerna men det är ändå glädjande att förbrukningen inte har rusat iväg.
Ansökan om Bygdepeng 2019 är inlämnad till kommunen.
Vägar
Dikesrensning har påbörjats vid Dalskogsvägen 202.
Grusning och saltning av grusvägarna är genomförd för året.
Fartdämpande åtgärder Dalskogsvägen är på gång att monteras upp.
VA
En VA-grupp utsågs bestående av Anne-Marie, Anders B, Bosse, Nils-Olov och Torleif. Gruppen ska samlas för att göra en
årsplanering. Anne-Marie kallar till möte.
Våtmarksinventeringen som vi är ålagda av Miljö och Hälsa att utföra under 2019.
Fältarbetet planeras att genomföras under juli-augusti månad. Avrapportering kommer ske innan 31e oktober 2019.
Flödesrapporter redovisades. Periodvis stor skillnad mellan inkommande dricksvatten och utgående avloppsvatten. För årets
fyra första månader ser vi mot 2018 en lägre förbrukning av dricksvatten
Provrapport av vårt vatten: Mikrobiologisk undersökning visade resultat”tjänligt”. Medan kemisk undersökning visade resultat
”tjänligt med anmärkning” beroende på att provet hade klorlukt. Klorvärdena vid provtillfället var låga så vi kan inte ändra
dess värden. Vi begärde omprov och då fanns ingen lukt.
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Anders Bard hantering av vattenpost har hittills debiterats med 500 kr per tillfälle. Om han gör en akut utryckning på icke
ordinarie tid kostar det mer eller när han måste leta reda på kranen. Vilket gör att en ventilhantering i fortsättningen i
normalfallet kostar 650: -.
Skogen och områden
Gallringen på västra delen av Södra udden (se tidigare info på hemsidan) är avslutad och virke och ris utkört. Virke hämtas så
snart som möjligt, och ris hämtas under hösten efter att det har torkat. Återstår planerade röjningar, bl.a. runt berget vid
Snickarhagsvägen, längs Västanviksvägen och ovanför risuppläggningsplatsen vid Åtorpsvägen.
23 maj träffas samtliga förtroendevalda för att diskutera framtidsfrågor
Hamnar
Ny brygga är på plats i Kagensviken båtplats. Den gamla bryggan blir en badbrygga till i Hämtningsviken
Övriga frågor
Inbjudan till träff för Östgötaledens skötselföreningar 4 juni 2019 Bestämdes att föreningens skötselansvariga för
Östgötaleden, Ingvar Enocsson och Karl Göran Hallén ombeds delta.
Nästkommande styrelsemöte.
2019-06-13 i Backstugan kl. 18,00

Bosse Carlsson
Sekreterare
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