Västanviks Samfällighetsförening
Medlemsinformation nr 1 efter styrelsemöte 220511
Denna publiceras på Backstugans anslagstavla och på webben under rubriken Styrelsen informerar.
Samfällighetsföreningen höll stämma den 7 maj och protokollet kommer att publiceras den 21 maj
när det cirkulerat och fått sina påskrifter. Den 11 maj höll nya styrelsen konstituerade möte och
fördelade sina roller och arbetsuppgifter enligt följande förenklade sammanställning:
Lars Ekström (fritidsboende) utsågs av stämman till ordförande, det innebär att han leder styrelsens
arbete och ofta är den som företräder föreningen och styrelsen, samt är kontaktperson gentemot
Motala kommun.
Anders Bernholtz (fritidsboende) utsågs till vice ordförande men också register- och IT-ansvarig.
Föreningens medlemsregister uppdateras varje gång en fastighet byter ägare, eller båtplats byter
hyresgäst.
Till sekreterare utsågs Jessica Hallros (helårsboende). Sekreteraren hanterar handlingar, uppför
protokoll och medlemsinformation samt administrerar föreningen hemsida.
Anders Hellqvist (fritidsboende) utsågs till kassör. Han sköter också bokföringen, fakturering,
bidragsansökningar, redovisning och tömmer oftast postlådan.
Till ansvariga i styrelsen för VA-frågor utsågs Lars Ekström, Anders Bernholtz och Anders Hellqvist
medan den löpande skötseln av VA-anläggningen enligt avtal utförs av Torleif Andersson.
Carina Berger Svensson (helårsboende) utsågs till ansvarig för skogen vilket innebär att hålla koll på
naturvårdsavtal, kontakten med Skogsstyrelsen, entreprenörer och skötsel i samråd med sakkunniga.
Niclas Qvarfordt (fritidsboende) utsågs till ansvarig för områdena och vägar. Som områdesansvarig är
man kontaktperson gentemot områdesvärdarna. Vägansvaret innebär att planera underhåll och vara
kontaktperson gentemot exempelvis entreprenörer och Trafikverket.
Daniel Krusheim (helårsboende) utsågs till hamnansvarig vilket innebär att vara kontaktperson
gentemot hamnkaptenerna och hantera de övergripande hamnrelaterade frågorna i styrelsen.
Kristina Berthilsson (helårsboende) är som suppleant redo att kliva in vid behov.
Styrelsen beslutade att Västanviks Samfällighetsförenings firma tecknas av ordförande Lars Ekström
kassören Anders Hellqvist var för sig.
Nya avtal för grönyteskötsel har tecknats med Grenverket och Lars-Rune Jansson. Inte heller
Västanviks samfällighetsförening är förskonade från prishöjningar varför avgiften för
vattenavstängning måste höjas till 750 kr.
Senaste månaden har arbetsdagar arrangerats i de flesta områden och vi har via Facebook fått
rapporter om trevliga träffar med god uppslutning. Områdesvärdar och hamnkaptener välkomnas till
gemensamt planeringsmöte med styrelsen den 18 juni kl. 10-12 i Backstugan.
Vi har också anledning att hälsa några nya medlemmar välkomna till Västanvik. Pontus Kåberg och
Kim Folkesson är nya på tomt 013, Sofia Schelin är ny på tomt 151, och Cecilia Felton på tomt 324.
Vänliga hälsningar,
Styrelsen

