Kallelse
Medlemmarna i Storgräftåns samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie
föreningsstämma på Fjällgården den 10/4 2020 kl 10.00. Mycket välkomna.
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Stämmans öppnande
Val av mötesordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman.
Val av 2 st justerare samt tillika rösträknare vid stämman
Fråga om stämmans behöriga utlysning
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat
och balansräkning.
Föredragning av revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ersättning för styrelsearbeten samt arbeten för föreningen.
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringslängd.
Val av föreningsordförande.
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Val av revisorer och revisor suppleanter.
Val av valberedning.
Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen.
Information från styrelsen.
Grönområdes skötsel: Enl anläggningbeslutet har vi ansvaret för
skötsel av våra grönområden.För att undvika
”palaverdiskussionen” ute på parkeringen gör vi i stället så här:
Anmäl till styrelsen( i god tid före årsmötet) om ditt närområde
behöver öppnas upp för ex.vis gallring. Föreslå även annat som är
av gemensamt intresse i vårt område .Årsmötet tar därefter
beslutet och skrider till handling.
Stämmoprotokoll kommer att finnas tillgängligt på hemsidan.
www.graftan.se
Stämmans avslutning

Verksamhetsberättelse
Styrelsens samansättning :
Ordf
Sekr
Kassör
Ledamöter

Bertil Danielsson (070-6733502)
Jonas Thelander 070-5892101)
Inger Hallquist (073-0712823)
Michael Hayer (070-5082540)
Pär Lundstam (070-2467873)
Suppleanter Lena Nyman, Jan Eriksson
Revisorer
Sonja Muzikantz och Lars Uno Rystedt
Rev.suppl Lauritz Muzikantz och Sabina Holming
Valbered
Barbro och Rolf Eriksson
Verksamheten
Under året har inga större insatser gjorts utan styrelsens verksamhet har präglats av
rutinarbete för föreningens skötsel. Styrelsen har haft 2 protokollförda möten.
Vattendistributionen har under året i stort sett fungerat bra. Vatten kvaliteten är bra.
Samfällighetsföreningen GA 8 har under året endast berörts av vinterunderhåll samt under
sommaren röjning av sly och träd som börjat växa in mot vägen har tagits bort med maskin
samt i samband med röjningshelgen, utökning av parkering vid fäbodvallen har utförts och
vår del i det har fakturerats samfälligheten. Årsstämma avhölls långfredag 19/4 2019 på
Fjällgården med 26 st närvarande.
Veckoslutet den 2/8 -3/8 2019 röjdes och städades våra grönområden efter gemensam
genomgång och beslut på morgonen den 2/8 . Lördagen avslutades med gemensam
surströmmingsfest.
Meddelande.
Snöröjning: 2020-2021
Reaxcer AB och entreprenör är Englunds i Oviken
Kontakt person är Daniel Englund Tel 0730-455148
Vattenverket
Påbyggnaden av vattenverket med en förrådsdel där föreningens tillhörigheter skall förvaras
är i stort sett klart, plåtskåp för förvaring av äldre samfällighetsprotokoll mm är inköpt och
kommer att sättas upp i förrådet.
Sophantering
Ordningen vid sopstationen ha blivit mycket bättre efter att föreningarna har tillsatt en person
som mot ersättning håller god ordning där.
Det är dock av stor vikt att avfall sorteras och läggs i avsedda kärl, vi drabbas alla av
högre sopavgifter om det ej fungerar.
Inga grovsopor får lämnas där.
Latrin får ej läggas i soporna.
Ni som hyr ut era stugor måste informera om vad som gäller.

Det är endast hushållssopor som får lämnas i sopstationen.
För sortering finns behållare för färgat och ofärgat glas, papper, plast och plåt.
Vad gäller ytterligare sortering hänvisas till miljöstationerna i Myrviken och Svenstavik.
Kommunen har ställt i ordning en miljöstation i Side, Oviken där man kan lämna grovsopor
mm. För öppettider mm hänvisas till kommunens hemsida www. berg.se samt utsänd
information från kommunen.
Latrinabonnenter:
Faktura beträffande containerhyra kommer att skickas från Gräftåns samfällighet till berörda
abonnenter.
Årets städ och röjningshelg äger rum den 1/8 – 2/8 2020 Boka in denna helg. Samling på
parkeringen 1/8 kl 08.00 för genomgång och överenskommelse om vart och hur det skall
röjas samt övriga åtgärder . Välkomna.
Till föreningens ställning i övrigt hänvisas till resultat- och balansräkning .
Ås den 5 Feb 2020
Bertil Danielsson
Orförande

