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Verksamhetsberättelse 2020–2021 för Sälens samfällighetsförening

Ordförande har ordet:
Vi lämnade Råttans år som var 2019 och gick in i Oxens år 2020. Vi hann också lämna Oxens år och
2021 gick vi in i Tigerns år. Tigern är tävlingsinriktade. De är också kända för att vara modiga och
ambitiösa.
2020 och 2021 har drabbat alla föreningar hårt med en Pandemi som slog hårt på alla både privat
och på föreningar. Årsstämman 2021 ställdes tyvärr in och kommer i stället att genomföras under
våren 2022.
När nu äntligen Pandemin är någorlunda under kontroll kommer Rysslands invasion av Ukraina som
så klart även påverkar oss som bor i Sverige samt övriga världen hårt med höjda bensin- och
matkostnader. Det tror jag inte någon kunde förvänta sig skulle hända under 2000-talet.
.
Åren som gått
Under åren har det inte hänt speciellt mycket. Det är bara det löpande som har skötts.
I maj 2021 fick vi beslut från Trafikverket att vägen klassa om till en E-väg. Detta efter att vi
överklagat det beslut som Trafikverket fattade under 2019. Det innebär att vi får statsbidrag med
30% mot tidigare 60%. Det innebär att vi inte kommer att kunna hålla samma standard som tidigare.
Snöröjningen av Sälenvägen sköttes liksom tidigare av Dalafrakt på ett mycket bra sätt.
Information stämmorna 2020 och 2021
Stämmorna 2020 och 2021 ställdes in p.g.a. Pandemin.
Arbetsgrupperna för de olika vägavsnitten finns kvar sedan tidigare och består av:
Bosbergsvägen: Gunnar Håll, Kjell Holm och Sven-Åke Olsson
Borrbergsvägen: Alf Hinders, sammankallande, (får ta hjälp av Malte Bohm), Ove Kjellberg, Gunnar
Håll, Sven-Åke Olsson.
Styrelsemöten under 2020 och 2021
2020 var det ett styrelsemöte och under 2021 blev det två styrelsemöten.
Styrelsen har under år 2020 och 2021 bestått av:
 Kisti Mats, ordförande
 Stig Bråmer, kassör
 Eivor Bälter, sekreterare
 Malte Bohm, ledamot
 Sven-Åke Olsson, ledamot
 Jane Ahlström, suppleant
 Lasse Ström, suppleant
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Revisorer:
Gertrud Olsson
Susanne Halèn
Lillot Mårtensson, suppleant

Valberedning:
 Ann-Margret Ström
 Bengt-Göran Larsson
Sälenvägen 2020 och 2021:
 Snöröjning av Sälenvägen fram till ”Sparbössan” har blivit utförd av Dalafrakt
 Hyvling
 Saltning
Borrbergsvägen 2020
 Hyvling 2020
Bosbersvägen 2020
 Hyvling
 Buskröjning
Avslutning
Protokoll från styrelsemöten har lagts ut på vår hemsida. Vi har försökt att lägga ut protokoll m.m.
på Sockenkontoret, men tyvärr är det numera begränsade öppettider som är svåra att passa.
2020 och 2021 års momsredovisningen har lagts ut på vår hemsida: salenvagen.se
Vi i styrelsen får tacka för det förtroende vi har haft under 2020 och 2021 att sköta föreningens
vägar.
Ni kan också maila till oss på info@salenvagen.se
Styrelsen för Sälens samfällighet år 2020 och 2021
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