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Välkomna till stämma för Alsjöns Samfällighetsförening.
Förslag till föredragningslista:
§ 1 Stämmans öppnande
§ 2 Val av ordförande för stämman
§ 3 Val av sekreterare för stämman
§ 4 Kallelsen utsänd enligt stadgarna
§
§
§
§

5 Fastställande av dagordningen
6 Val av två justerare tillika rösträknare
7 Föregående stämmoprotokoll
8 Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2017

§ 9 Resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2017
§ 10 Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017
§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av resultat- och balansräkning
§ 12 Ersättning till styrelsen
§ 13 Förslag till inkomst- och utgiftsstat samt fastställande av debiteringslängd för 2018
§ 14 Val av två styrelseledamöter för två år. Styrelsemedlemmar med ett år kvarvarande tid
är Anne Lindberg, Thomas Jeryd och Eva Kvick.
§ 15 Val av styrelseordförande för ett år
§ 16 Val av revisor för ett år
§ 17 Val av revisorssuppleant för ett år
§ 18 Val av valberedning för ett år
§ 19 Inkomna motioner
- Belysning Alsjövägen från 190:an, bordlagd vid stämman 2017.
§ 20 Sjörapport
§ 21 Övriga frågor
§ 22 Plats där stämmoprotokoll finns
§ 23 Avslutning
Bilagor
Resultat- och balansräkning
Inkomst- och utgiftsstat
Revisionsberättelse
Förvaltningsberättelse
Debiteringslängden kommer att finnas framme på stämman samt finns tillgänglig innan
stämman hos kassören Thomas Jeryd, Alsjö Krokväg 15.

Förvaltningsberättelse 2017
Styrelsen har haft 10 möten under året varav två vägsynsmöten, dessutom flera möten/översyn ang vägarna
löpande även med Trafikverket samt entreprenörer. Även beslutsfrågor via mejl har tagits enligt regler.
Styrelsen har bestått av Anne Lindberg, Magnus Holm, Thomas Jeryd, Peter Kvick och Eva Kvick.
Kontakt med:
- Entreprenörer för anbudsförfarande i asfaltering, snöröjning/halkbekämpning, spolning av vägtrummor,
belysning och planering av kommande vägåtgärder på plats.
- Lerums Energi vägledning belysning och installation av elledningar i vägområdet.
- Lerums Kommun belysning, framtidsplaner i området, fiberdragning, bygglovsärenden samt avloppsfrågor.
Vatten och avlopp planeras i området, installerat och klart 2021, leds i vägarna.
- Bolagsverket angående anmälan verklig huvudman Alsjöns Samfällighetsförening.
- Skanova, Riksförbundet Enskilda Vägar, Trafikverket och Lantmäteriet om ändring av uppgifter i registret
för Samfällighetsföreningar samt medlemsfrågor. Ansökan statligt stöd och särskilt driftbidrag för vägen.
REV-avtal angående ledningsrätt (fiber), vägledning i fiberfrågan. Hastighetsbegränsningen inskriven hos
Trafikverket nu.
- Bäck Installation och FA Gräv & Transport angående fiberdragning och återställande av väg. Under året
mängder med mejl och därtill massa samtal och möten på plats.
- Länsstyrelsen angående avrapportering om fiskutsättning.
- Göteborgsregionen angående kalkning och vattnets struktur.
- Aneboda Fiskodling angående leverans och utsättning av fiskar i sjöarna.
- Lerums Tidning annonsering om ovanstående 12e och 19e april.
- Kommunjägaren angående synlig skarv vid våra sjöar med tanke på fiskutsättningen.
- Sportfiskarna Väst vägledning angående fiskarna och den förändrade miljön runt sjöarna.
- NCC för asfaltering Alsjöliden, Alsjövägen och Alsjö Krokväg. Försegling av spricka i Alsjö Backe.
Justering av befintliga vägbulor och en nyetablerad vägbula på Alsjövägen. (Cirka 64 000 kr.)
- Utbildning, Samfälligheter påbyggnad, via Riksförbundet Enskilda Vägar i Ronneby.
- Medlemmar ang ekonomi, avlopp, bygglov, skador på väg och utrustning, nybyggnationer uppföljning,
fibernät, asfalt, sandning, diken och sjöarna. Förfrågan om fiske.
Genomfört:
- Vägbulor justering av gamla och en ny.
- Asfaltering och försegling av asfaltsspricka.
- Sex nya sandlådor och nya lock, inventering/påfyllning av sand och salt.
- Höjning av Alsjöliden där den sjunkit och skadats. Stabilisering av vägkanter på flera ställen. Påfört nytt
material på Alsjö Krokväg.
- Fiskutsättning Alsjön och Kroksjön (14 000 kr)
- Rensning vägtrummor
- Kalkning
- Alsjö Backe vattenläcka.
- Kantklippning.
- Snöröjning och halkbekämpning.
- Sandupptagning på asfalt.
- Inköp skopor till sandringar/sandlådor och sex nya sandlådor.
- Inköp sand till badplatsen och livbojar till badplatsen samt Kroksjön.
- Övriga löpande arbeten i väg som t ex snöpinnar, hålor i vägarna m m.
Ekonomihantering t ex medlemsregister, medlemsavgifter, krav, reskontra, in- och utkonton.
Badvattenprover Alsjön och Kroksjön. Inventering av sjöar och fiskebestånd.
Kallat medlemmar till städdag med grillning 20 maj. 18 medlemmar närvarande – bra jobbat!
Löpande avrapportering och planering under arbetets gång via mejl i styrelsen.
Styrelsen tackar medlemmarna för förståelsen för att vårt arbete inte kunnat göras enligt tidigare planer p g a
fiberinstallationen i området samt fördröjning hos leverantörer.
Förberedelser inför stämma.

Balansräkning
1/1…31/12

2017-12-31
1/1…31/12

2016-12-31

2017-12-31

Tillgångar
0,00
Kassa
0,00
Plusgiro
316 673,60
383 802,61
Sparkonto
162 954,46
162 954,46
Diverse fordringar
11 939,00
20 799,00
Reservering osäkra fordringar
0,00
0,00
Inventarier
393 471,00
338 676,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summa tillgångar
906 232,07
885 038,06

Skulder och eget kapital
Leverantörsskuld
-14 200,00
-123 368,29
Övriga skulder
-2 200,00
0,00
Sociala avgifter
0,00
0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summa skulder
-123 368,29
-16 400,00

Årets resultat
Årets resultat
Balanserat resultat

147 803,99

-106 574,28
41 229,71

Ekonomisk berättelse för tiden 1/1 2017 – 31/12 2017
Antal medlemmar:helårsboende
97 st
3.000:- / år
Fritidsboende
11 st
1.800:- / år
övriga
29 st
varierande
=====================================
Summa
137 st delägare
Vid verksamhetsårets slut var vägavgifterna helt betalda. Vi har dock ”hittat” en
familjemedlem till en medlem vars tidigare avgifter har avskrivits som icke
inkasserbara. Denna familjemedlem tog på sig ansvaret för att skulden skall betalas.
Det innebär att fordran har skrivits upp med 20.799:- och detta är pengar som
avbetalas i jämn takt till föreningen!
Verksamhetsårets resultat:

-106.574:- (balanserat 41.230:-)

Leverantörsskulder
Föreningen har 123.368:- i leverantörsskulder.
Detaljerade siffror framgår av Balans- och Resultatrapport.
Föreningen har under verksamhetsåret anlitat ett inkassobolag där kassörens
skrivna påminnelser, idoga telefonsamtal och i vissa fall hembesök inte hjälpt!
Inkassobolaget har varit till fantastisk hjälp för föreningen och kommer att anlitas vid fortsatt behov.

Gråbo 24 februari 2018
Thomas Jeryd
Kassör

