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HORRMUNDBERGET
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

!

Kläppen 2017-02-23
FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 2017

Vägar
Kontinuerligt underhåll av vägar och rensning av diken görs efter behov.
Snöröjning och sandning sker också efter behov. Kom ihåg att underlätta för
snöröjaren genom att märka ut infarterna med stakkäppar. Jämna infarter
underlättar snöröjningen. Avtalet med Östensson löper ut i 1/5-17. Styrelsens
förslag är att vi gör ett nytt avtal med Östensson gällande skötsel av vägarna.
Grönområden
Styrelsen ser över behovet av röjning samt hur våra grönområden ska skötas
och utvecklas. Plan kommer att göras. Vid Gustav Wasas sittsten skall en skylt
sättas upp. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att hjälpa till, när snön har
försvunnit, med att plocka upp skräp i området för allas trivsel.
.

Verktygsbod
Vi undersöker möjligheten att få uppföra en verktygsbod på föreningens
område. Där kommer vi förvara material till föreningsdag mm. Offert tas in.
Sophantering
Efter säsongen 2016/2017 ser styrelsen över resultatet med vår nya sop/
återvinnings-hantering och placering av återvinningskärlen i området. Vi
kommer tillsammans med Kläppens samfällighetsförening att flytta några av
stationerna, och ev. lägga till ifall behov finns.
Asfaltering av Horrmundberget
Styrelsen föreslår att vi asfalterar Horrmundberget för att ha fina vägar i hela
området. Kostnadsförslag finns och redovisas på årsstämman.
Föreningsdag
Vår traditionella föreningsdag uppskattas av många medlemmar och styrelsen
föreslår självklart att traditionen lever vidare även 2017. Vi träffas under trevliga
former och arbetar med röjning och eldning av ris i vårt grönområde. Dagen
avslutas med en gemensam tillställning där vi umgås, äter och lär känna
varandra. Förhoppningsvis till lite sång och musik.
Ekonomi
Fortsatt arbete för att behålla en stabil ekonomi i föreningen.
Ha god uppföljning på kostnaderna och följa budget.
Utdebitering sker enligt bifogad debiteringslängd.
Försäkringen för föreningen önskar styrelsen byta till bättre alternativ.
Vi i styrelsen har ett tydligt mål:
Horrmundberget skall vara Bästa och Trivsammaste Samfälligheten i
Kläppen!

Styrelsen

!1

