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Kolsta-Hensta Sa mfä llighetsförening

Verksamhetsberättelse ftir Kolsta-Hensta Samliillighetsfiirening

Verksamhetsår / Budgetår 2014.01.01 - 2014.12.31

Styrelsen

v Gunnar Dickfelt, ordftirande

Peter Lundqvist, kassör

.s. Jenny Dywling, sekreterare

Björn Bergström, ledamot

Jan Enghamre, ledamot

Ingrid Eriksson, suppleant

Mikael Lindgren, suppleant

Revisorer

Ulrika Dagsson

Lars-Erik Johansson

\--l Valberedning

Kjell Eriksson

Styrelsemöten

Styrelsen har hållit sex protokollftirda sammanträden.

Styrelsens arbete

Fyra av styrelseledamöterna har deltagit i en ftireläsning av REV, Riksftirbundet enskilda

vägar.

VA-utbyggnaden i Kolsta by har påbörjats under året men har ej slutftirts. Trafiken från

Kolsta by, Kolstahatt och Trollskiir har periodvis diregerats om till Henstavägen.

Med anledning av utbyggnaden har inga farthinder byggls i Kolsta by. När utbyggnaden tir

klar återupptas arbetet med farthindren.
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Kolsta-Hensta Samfä llighetsförening

Vissa åtgåirder har vidtagits i anslutning till vägama inom ftireningens ansvarsområde enligt

nedan fiirutom sedvanligt vägunderhåll.

o Dikesgrävning liings grusvägen mot Kolstahatt
. Siktftirbättring i backen ner mot Kolstahatt
o Trumma har lagts ned vid Ekbacken mot Kolstahatt
. Översyn av vägskyltar har skett

Tvisten mellan ftireningen och bröderna Jonsson har inte fätt någon lösning under året.

Ärendet har i huvudsak handlagts av respektive advokater. Peter Lundqvist har av styrelsen

utsetts till att ftira ftireningens talan. En ftirberedande ftirhandling mellan parterna har ägt rum

den26 november i Nacka Tingsrätt.

Som ftirening är vi tvungna att hålla ett program ftir medlemsregistrering. Styrelsen har testat

de två program som marknaden erbjuder och beslutat att köpa in det svensktillverkade

programmet VägNu. Detta kommer att tas i bruk 2015.

Inträdesavgift

Inga inträden har skett under verksamhetsåret.

Ekonomi

Kassören har löpande lämnat rapporter om ekonomin.

Redovisning sker till medlemmarna på årsmötet.

Styrelsen ber att ffi tacka fi)r fiirtroendet att ha fått leda ft)reningens arbete under det gångna

verksamhetsåret.
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Peter Lundqvisg

suppleant
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