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Sälens senrfälllghet
202242-20
Hemma hos Stig Bråmer

Nänrarande:
Bråmer Stl3
Bålter Eivor
Mats Kistl
Olsson Sven-&e

Adlungerad:
Hindetg Alf
Kjellbery Ove

Anmåhförhlnder:
Ahlström Jane

Bohm Malte
Ström Lasse

§ 1. Öppnande
Kisti förklarade mötet öppnat och hälsade de övriga välkomna.

§ 2.-Val av sekreterare
Till att skriva dagens protokollvaldes Eivor,

§ 3. Va! av fusterare
Till attjustera dagens protokoll valdes Sven-Äke,

§ 4. Godkännande av da3ordnlng
Mötet beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 5. Ekonoml
Kisti redovisade ekonomln i dagsläget. Bosbe6svägen och Sålerwägen är ekonomin fortsatt god. Ekonomln för
Borrbergsvägen behandlas under § 7,

Rapporten godkändes.

§ 6. fusstamma, handllngar, når, var?

Den kommande årcstämman kommer att behandla både år 2020 och 2021 eftersom årsstämma n 2O2L

inställdes p.g.a. Pandemin samt sjukdomar i s§relsen.

Verksamhetsbeättelse, ekonomisk redovisning samt budget kommer att utarbetas tlll kommande
styrelsemöte,

Beslutades att årsstämman kommer att äga rum söndagen den 8 maj kl. 17.00 i Gesunda BystLEa.

§ 7. Borrbergsvägen
Förslag från Ove om att kontakta bolaget som flisade och kört sönder vägen vid utkömingen. De bör kosta på

extra gruslass till aktuell vägsträcka. Kisti och Ove utaöetar förslag till skrivelse till berörda skogsbolag samt en

kopia av skrivelsen markägarna.

Ta fram ett kostnadsförslag till byte av trumman över Ekorrån. Därefter kontahas Länsstyrelsen och Sollerö
Fiskevårdsområde för finansiering om bytet av trumman.

Samfälligheten ska söka statsbidrag för fritidsanvändning av vägen. Hänvisa till Ekoturism.

Borrbergsvägen behöver grusas, hyvlas samt buskrojas under 2022. El7 budgetfiörslag kommer att utarbetas
efter att kostnadsförslag kommit in av Kisti och Ove.
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En aktuell deblterlngslängd ska arbetas fram till årsstämman. Stig är behjälplI med den.

Beslöt attföreslå årets stämma 2022atgöra en uttaxering av lfi) 000 kr.

§ 8. Dlskusslon om den pågående förråtbinten på Ekorrberysv§en
Den 2 mars kl. 14.00 kommer ett avslutande möte att äta rum i Gesunda Bystuga angående förrättnlngen av

Ekorrba6wägen.

Ekorrbe6wägen kommer att få en egen s§relse eftersom Mångbergs samfillighetsförening sagt nej tllatt
vägen ska ir6å hos dom. Vägen kommer att få beteckningen GA:45. Förslag har ta3it fnm på ledamöter.n

Eeslutades att Smisbäcksvägen som är ca L,7 km lång ska ingå i Sälens vfusamfållighet. Oet ar c+ fS delägarc
som är berörda och sedan tidigare har andelstal i Borrbertsvägen. Aktuella Andelstal har ta3its fram sedan

tidigare. Det finns en del pengar kvar sedan tidlgare. Föreslå på det avslutande mötet med tantmäteriet att
den kommande ssrelsen bildar en arbetsgrupp för Smisbäcksvägen. Vägavsnittet får beteckningen GA:47.

Det inncbär att Sälens samftillighet måste omaöeta sina nwarande stadgar.

§ 9. Hemsldan
Kisti skickar kontaktuppgifter till Jane Ahlstnim för att komma igåry med arbetet med hemsidan.

§ 10. öwlgafrfor
Sven-Åke föreslog att fiireningen ska köpa in Vägfas som kan van behjälplig med aktuella debiteriryslängdcr
samt underlätta det administmtiva arbetet iforeningen.

Kistifår i uppdn3 att kontakta förctaget för mer information. Beslut fattas på kommande s§relsemöte.

§ 11. Nåsta möte
Kisti kallar till nästa möte i god tid innan den kommande årsståmman.

§ AuCutnlng
Kisti tackade Alf och Ove för att dessa tog sig tid att delta i mötet samt tackade Stig ftir kaffe och kaka. Däretter
förklarades mötet avslutat.
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sven-Äke olsson


