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Sålens samfälllghet
202L-7147
Hemma hos Stig Bråmer

ilärvarande:
Ahlström Jane

Bohm Malte
Bråmer Stig

Bälter Eivor
Mats Klsti på telefon
Olsrcn Sven-Ake

Anmåh förhinder;
Ström Lasse

§ 1. Öppnande
Kistiförklande mötet öppnat och hälsade de övri3a välkomna.

§ 2._Val av sekreterare
Till att skriva dagens protokoll valdes Eivor.

§ 3. Val av fusterare
Till att Justera dagens protokoll valdes Sven-Äke.

§ 4. Godkännande av dagordnlng
Mötet beslutade att godkånna den föreslagna dagordningen.

§ 5. Ekonoml
Kisti redovisade ekonomin i dagslätet. Ekonomin är bra på Bosbergsvägen och Sälenvägen. Boröergsvägen

behöver få eft tillskott eftersom det endast finns drygt 20 000 kr på det kontot,

Rapporten godkändes.

§ 5 Årsstämma
Ssrelsen beslutade att ställa in årets stämma p,g.a. pandemin samt sjukdom hos flera av styrelsens ledamöter.

Kisti säfter in en annons i kommande Soldblad angående beslutet'

§ 7 Sålenvägen
a. Snöröjning är beställd för året hos Dalafrakt.
b. Hyvling år beställd av Sälenvägen och kommer förhoppnintsvis om vädret är med oss att utföras

under vecka 45.

c. Buskrdning kommer att beställas under vår/höst2022. Förhoppnlngsvis kan Hlnders ta på si8 det

arbetet.

§ t Bosbergsvågen.

Sven-Åke rapporterade att Bosbergsvägen standard är bra,

§ 9 Eorrberysvägen
Det kommer att behövas att göras en uttaxering under 2022 för att kunna förbättra vägen som år ganska

eftersatt.

Kisti får i uppdrat att kontakta de som ingår i arbetsgruppen, Ove Kjellberg och Alf Hinders, för att ge dessa i

uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl på hur stor uttaxering som behövs och vad som behöver åttårdas på

vågen,

§ 10 Den pägående förrättnlng på Ekonbergwä8en oÖ hur den påverkar Sålenvä3en

Det finns en arbetsgrupp som samarbetar med Lantmäteriet om förrättningen av Ekorrbergsvägen. Stig och

Sven-Åke som sitter med i arbetryruppen redovisade att de har haft digitala möten under året. Det arbetet är

inte klan ånnu. Ett förslag är at Smisbäcksvägen ska ingå i Borrberg som en underavdelning eftercom det år
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mest pr"ktiskt. Den vå$täckan år ca 1,7 km lå16 och det ingår ca 12 delägara. Dom delägama har redan

andelstal i Bonber3srågen. Det rnåste 3öras ett tillägg i ftirrättninten.

§ ll Hemsldsn
För att såkerställa att hemsidan kommer att Jeva vidare tarJane på sig anwaret för den, men hon behöver få

hJälp av Bjöm Wahlstnim för hur det arbetet går till.

§ 12 Ötrrlga frågor
a. Styrelsen beslutade att till vårcn lägSa på grus (förslag 0,40) över det grova som lagts på tidigar€ i

Rossbeqs Fäbod. Det ska göras vårcn 2022. Det ska samköras med grusförstärkniry på Sålenvägen.

b. Sven-Äke har ätt igenom med jaktvårdsområdet att 'arrerdef höjds ffin 4 0(X) kr tlll 6 fl)O kr som

det varit tldiSare år.

c. Sven-Åke ansvararför att bommarna sätts för på Eorrbergsvägen och Bosberysvågen når det inte är
farbart.

§ lit Nästa möte
Kisti kallar till ett styrelsemöte I slutet av januari 2022.

§ Audutntng
Kisti tackade Stig och Elvor för fikat och förklarade mötet avslutat,
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