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HORRMUNDBERGET                    

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 
 

 
 

 Kläppen 2017-01-25 
       VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HORRMUNDBERGETS 
 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSÅRET 2016 
  
                        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 
 Petra Bloemendaal 
 
 Valperioden har utgått för följande personer: 
 Thomas Molander, ordförande 
 Jeanette Nordén, ledamot 
 Petra Bloemedaal, suppleant 
 
 Styrelsens arbete: 
  

 Möten under verksamhetsåret 2016 
160129 styrelsemöte i Kläppen 
160325 årsmöte matsal Lima 
160327 styrelsemöte Konstituerande i Kläppen 
160412 styrelsemöte per telefon 
160511 styrelsemöte per telefon 
160609 styrelsemöte per telefon  
160709 styrelsemöte i Kläppen 
160822 styrelsemöte per telefon 
160908 styrelsemöte per telefon 
160918 styrelsemöte i Kläppen 
161013 styrelsemöte i Västerås 
161201 styrelsemöte per telefon 
Övrig kontakt och information genom mail och telefon. 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 11 ordinarie styrelsemöten. Styrelsen och  
delar av styrelsen har varit närvarande vid 10-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 Förarvägen 
utfördes av Skanska och kostnaden för detta blev 57 584kr. Vi klarade att hålla 
budgeten som var 150 000kr. Östensson grävde ur diken på Masvägen av en kostnad på 
9 625kr. 
Vid årsstämman 2016-03-25 fick styrelsen i uppdrag att se över hur vägarna skall kunna 
förbättras i området. detta kommer att redovisas i verksamhetsplan för 2017. Styrelsen 
lät Skanska mäta upp samtliga vägar vi har på Horrmundberget. Vi har 2 380m och     
11 895m2, då är inte Rödingsvägen eller Regnbågsvägen med. Vi har även ett 
driftbidrag för Gusjövägen, detta betalas ut till Kläppens Samfällighetsförening som får 
bidrag för hela Gusjövägen. Enligt Trafikverket har vi driftbidrag på ca: 4 597kr. 
Underlaget för driftbidraget är att Horrmundberget, Mitt i Pisten samt Kläppens 
Samfällighet tillsammans sökt driftbidrag för vägarna Gusjövägen, Pistvägen. Detta gör 
att vi får ett driftbidrag för vägarna.  
   
Försäljning av Vattenverket  

                        Försäljningen skedde 2016-01-17 
 Utbetalning till Horrmundbergets samfällighetsförening skedde 2016-09-01, beloppet 
 var på 2 519 000 kr. Därefter började arbetet med att fördela pengarna mellan         
 Horrmundberget och Mitt i Pisten, där Horrmundberget har 187 andelar och Mitt i  
 Pisten har 153 andelar. 
 Anslutningsavgiften till Kläppens VA Samfällighet inkom 2016-11-15.  Fördelningen  
 på Anslutningsavgiterna var: 
 Horrmundberget 748 000kr 
 Mitt i Pisten 612 000kr 
 Anslutningsavgiften var 4 000 kr/andel. Anslutningsavgifterna betalades ut till VA- 
 samfälligheten för både Horrmundberget och Mitt i Pisten. Medlemmarna är därmed 
 skuldfria i båda föreningarna. 
 Där efter började fördelningen av resterande pengarna, 2 373 kr/andel utbetalades till       
 Mitt i Pisten totalt 363 069kr. 
 Horrmundsbergets andelar står kvar på vårt konto, totalt 443 751 kr. Vi kommer fatta 
 beslut om hur vi gör med pengarna på årsstämman. På grund av att utbetalningarna  
 drog ut på tiden så valde styrelsen inte kalla till extra stämma när det var så nära till 
 årsstämman. 
 

Grönområde 
Trädfällning och slyröjning har under året utförts på entreprenad av Lötens jord&skog 
HB. 
Det ris som blev kvar lades i en limpa vid vägen för flisning under 2017. Flisen kommer 
Horrmundberget få en intäkt av som går till föreningen. Avverkningen av träd pga 
grävningsarbetet till vattenverket tillfaller entreprenören, ca 5m3 fub a 1150kr. Marken 
kommer att återställas och Styrelsen skall godkänna arbetet.  
 
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 60 personer ute på 
grönområdet och 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. Närvaro-
antalet var ett nytt rekord på vår föreningsdag. Dagen avslutades med grillat vildsvin. 
Lars Siverskog ordnade med vildsvinet vilket avnjöts under en trevlig kväll tillsammans 
med musik från Boppen samt allsång. 
Bilder från röjning och samkväm finns på Hemsidan och Facebook.  
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Information 
Under 2016 har vi haft 3989 besök på föreningens hemsida www.horrmundberget.se . 
När det läggs ut om nyhetsbrev informerar vi via e-mail och  
via Facebook.  
 
Ekonomi  
Vid årsmötet redovisas budgeten. Utfallet mot budget under 2016. 
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 


