
1

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2015 för Sälens samfällighetsförening 

En kort tillbakablick från året som gått: 

 

År 2015 har bara runnit iväg. Det har inte fallit speciellt mycket snö, och det är ju bra, det 
minskar ju kostnaderna för snöröjningen.  
 
Information från ordinarie stämma:  

 

Ordinarie stämma ägde rum söndagen den 31 maj som ”traditionen” bjuder i Gesunda 
bystuga. Närvarande var 27 delägare. Det är glädjande att deltagandet på stämman stadigt 
har ökat. 
 
Det beslutades på stämman att en uttaxering à 50 000 kr på Bosbergsvägen skulle tas ut. Det 
beslutades också på stämman att Sälenvägen ska göra en uttaxering à 100 000 kr.  
 
Samtliga delägare har debiterats. Jag arbetar fortfarande i skrivande stund att få in de ca 
500 kr från de två delägare som inte betalat på Sälenvägen. 
 
En arbetsgrupp valdes för Bosbergsvägen bestående av Gunnar Håll, Kjell Holm och Sven-Åke 
Olsson. 
 

Styrelsemöten under året  

 
Under året har ett stycken protokollfört styrelsemöte hållits. Det är inte bra, men arbetet på 
vägarna har ändå flutit på bra. 
 

Styrelsen har under år 2014 bestått av: 

 

� Kisti Mats, ordförande  
� Dag Bråmer, ledamot 
� Stig Bråmer, ledamot 
� Eivor Bälter, ledamot 
� Sven-Åke Olsson, ledamot 
� Hans Wass, suppleant 
� Malte Bohm, suppleant 
� Tommy Widlund, suppleant 
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Revisorer: 

 

� Gertrud Olsson 
� Susanne Halén 
� Lillot  Mårtensson, suppleant 

 
Valbedning: 

 

� Ann-Margret Ström  
� Bengt-Göran Larsson 

 
 

Utförda arbeten under verksamhetsåret: 

 

Snöröjningen har under året 2015 utförts av Dalafrakt. 
 

� Snöröjning av Sälenvägen fram till ”Sparbössan” 
� Snödikning 
� Kantskärning 
� Saltning och hyvling 
� Slyröjning 
� Putsning av Bosbergsvägen enligt arbetsgruppens förslag 

� En ny debiteringslängd från Lantmäteriet beställdes till stämman 2015 

� Kallelse gick ut till samtliga delägare 

� Fakturor skickades till delägarna på Sälenvägen och Bosbergsvägen 

 

Ekonomi 

 
Ekonomin för hela vägsamfälligheten ligger bra till, se balans- och resultatrapporterna. 
 
Avslutning 

 

Tyvärr har det kommit en del kritik från några delägare att vägen inte är bra, men den 2 
september 2014 besiktigades vägen av Trafikverket och omdömet som lämnads var ”en fin 
grusväg”. Vi har också fått positiv kritik från några av delägare utefter Sälenvägen och det 
känns ju bra. 
 
Vi i styrelsen planerar att lägga på ytterligare ett bärlager under 2016 (om behov finns), för 
att vägen ska bli bättre, detta beslutades på årsstämman 2015. Då ska även vägstumpen ner 
till Rosberg grusas. 
 
Borrbergsvägen och Bosbergsvägen ska hyvlas. Om det är ytterligare åtgärder som ska göras 
på dessa två vägavsnitt får de båda arbetsgrupperna avgöra. 
 
I skrivande stund har föreningen fått en egen hemsida där aktuell information som rör 
föreningen verksamhet kommer att läggas ut. 
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Styrelsen för Sälens samfällighet år 2015 
 
 
________________________________  _______________________________ 

Kisti Mats    Stig Bråmer 
 
 
_________________________________ _______________________________ 
Eivor Bälter    Dag Bråmer 
 
 
__________________________________ ________________________________ 
Sven-Åke Olsson   Malte Bohm 
 
 
 
___________________________________ ________________________________ 
Tommy Widlund   Hans Wass 
 
 
 
 
 
 
 


