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HORRMUNDBERGET                   
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

!

 Kläppen 2017-01-25 
       VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HORRMUNDBERGETS 
 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSÅRET 2017 
  
                        Styrelsen har bestått av: 
 Thomas Molander  (ordförande) 

Lars-Olof Åhman   (kassör) 
Håkan Sandberg  (ledamot) 
Jeanette Nordén  (ledamot) 
Petra Bloemedaal  (suppleant) 

  
 Revisor: 
 Dalälva Ekonomi & Utbildning AB 
 Annelie Bälter 

 Valberedning: 
 Annemo Friberg (sammankallande) 
 Mike Shorter 
 Mats Lönn 

 Valperioden har utgått för följande personer: 
 Lars-Olof Åhman, Kassör 
 Håkan Sandberg, ledamot 
 Petra Bloemedaal, suppleant 

 Styrelsens arbete: 
  
 Möten under verksamhetsåret 2017 

170116 styrelsemöte per telefon 
170223 styrelsemöte per telefon 
170308 styrelsemöte Kläppen 
170414 årsmöte Sjungarbackens Konferens 
170515 styrelsemöte Konstituerande per telefon 
170515 styrelsemöte per telefon 
170630 styrelsemöte per telefon 
170808 styrelsemöte per telefon 
170917 styrelsemöte per telefon  
170924 styrelsemöte i Kläppen 
171101 styrelsemöte per telefon 

Övrig kontakt och information genom mail och telefon. 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 10 ordinarie styrelsemöten. Styrelsen och  
delar av styrelsen har varit närvarande vid 5-tal tillfällen på Horrmundberget för  
direkta arbeten.      
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Drift och underhåll  
Snöröjning, sandning, mindre justeringar av vägar och diken samt kantklippning av 
dikesslänt har utförts av Östenssons Entreprenad AB. Asfalteringen av föreningens 
vägar utfördes av NCC och kostnaden för detta blev 992 557kr. NCC har en garanti på 
vägen i 5 år. Detta klarade föreningen av med egna medel samt att vi har kvar ett 
gammalt lån på 270 000kr. Snökäppar sattes upp till vintern utmed Gusjövägen samt 
runt Kallsjösätervägen.  
  
   

Grönområde 
Slyröjning har under året utförts på föreningsdagen samt eldning av ris. 

Föreningsdagen 
Denna genomfördes även i år med lyckat resultat och stort engagemang. Vi samlades på 
Danskvägen för att sedan förflytta oss ut i området. Vi var 30 personer ute på 
grönområdet som samlade ris och eldade. Under tiden fixade ett antal underbara 
personer allt som behövdes göras i tälten för att det skulle bli en lyckad kväll. Dagen 
avslutades med grillat vildsvin. Lars Siverskog ordnade med vildsvinet med hjälp av 
Janis Zalitis vilket avnjöts under en trevlig kväll tillsammans med musik från Boppen 
samt allsång. 
Bilder från röjning och samkväm finns på Hemsidan och Facebook.  
  

Ekonomi.  
Vid årsmötet redovisas budgeten. Utfallet mot budget under 2017. 
Inga obetalda årsavgifter finns. 

Försäkringar: 
IF 

Slutord 
Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till alla som har engagerat sig i vårt område 
och hjälpt till. 

  
Styrelsen tackar för visat förtroende! 

Thomas Molander Lars-Olof Åhman Jeanette Nordén 

Håkan Sandberg
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