
8.  Ärenden för behandling vid föreningsstämman:

-  Underhållsplan för Samfällighetens vägnät.
Samtliga vägar uppbyggda på sandgrund.
Vattenskador 2007 inte åtgärdade fullt ut.
Åtgärder som skall vidtas 2008/2009 framgår av bild.



8.  Ärenden för behandling vid föreningsstämman:

- Vem skall svara för underhållet av områdets
 ”dagvattensystem”?!

Samfällighetsföreningens uppgift?
Vi – Dom!
Skador på vägar?!
Vad menar vi med ”dagvattensystemet”?
Vilken insats kan eventuellt vara aktuellt?
Föreslagna resurser 2009:  59.000 kr



-  Informationshantering:
 
•  Anslagstavla och pärm i affären
 
•  Informationsblad i samband med utskick av avgift

Kostnad: 2500 kr (enkelt) alternativt 4100 kr (dubbelt porto) 

•  E- post    (ca 60 e-postadresser anmälda)

•  Hemsida
  Kommunens hemsida
  Egen hemsida 
   Kostnad: Konstruktion ca 3000 kr

Driftkostnad  ca   400 kr/år

8.  Ärenden för behandling vid föreningsstämman:



Valberedningen föreslår:

Ordinarie ledamöter, 5 st, två år:
Mikael Kamme omval
Göran Brauer nyval
Bengt Malm (ett år kvar)
Lisbeth Persson (ett år kvar)
Karl-Erik Svensson (ett år kvar)

Suppleanter, 4 st två år:
Olof Palm nyval
Nils Kullendorff nyval
Rolf Nilsson (ett år kvar)
Kerstin Persson (ett år kvar)

  9.  Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10.  Val av styrelseordförande



11. Val av revisorer och revisorsuppleanter.
Valberedningen föreslår omval av:
Ordinarie: Ola Resvik

Helen Sterner
Suppleant: Vakant

1.  Val av valberedning
Nuvarande valberedning har anmält sig villiga att kvarstå
ytterligare ett år.
Repr Ängelsbäcksstrand Bert Stenfeldt (omval)
Repr Ranarpsstrand Bo Bergström (omval)
Repr Segelstorpsstrand Richard Killberg (nyval)



Åtgärdsplan 2008

•  Fortsatt reparation av ”vattenskadade” vägar.
•  Dräneringsarbeten Ranarpsstrand
•  Underhåll av vägnätet så att det befinner sig i godtagbart skick
•  Nyanskaffning av blomsterlådor
•  Komplettering av 30-skyltning
•  Saltning av genomfartsvägar och slaghackning av vägkanter.
•  Rensning av diken, ta bort växtligheten i väghörn och på vägområdet,
   för att öka trafiksäkerheten.
•  Vinterväghållning.

Åtgärdsplan 2009

•  Vinterväghållning.
•  Skrivelse till kommunen ang gång-/cykelväg Tokesuddevägen.
•  Underhåll av vägnätet så att det befinner sig i godtagbart skick.
•  Åtgärder för att förbättra och underhålla befintligt ”dagvattensytem”.
•  Rensning av grönområden.
•  Kontroll trafiksäkerhet!

13.  Förslag till verksamhet under 2008 och 2009.



14.  Beslut om arvode till styrelse och revisorer
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