Arnö Samfällighetsförening
Förvaltningsberättelse 2019
Styrelse
Staffan Westelius, ordförande
Madelene Lerje, sekreterare
Claes Blanche, kassör
Michael Säfstrand, ledamot
Mia Mattsson, ledamot
Madelene Lerje invaldes i styrelsen.
Staffan Westelius omvaldes för ytterligare 2 år i styrelsen.
Revisorer
Jörgen Johanson
David Anderson
Lars Johansson, Revisorssuppleant
Valberedning
Gun Andersson, sammankallande
Ann-Charlotte Döme Franzén
Valperioden utgår för följande personer
Claes Blanche, Mia Mattsson, Michael Säfstrand – Styrelse.
Madelene Lerje avgår efter ett år pga. personliga skäl.
Jörgen Johanson, David Anderson – Revisor
Lars Johansson – Revisorssuppleant
Gun Andersson, Ann-Charlotte Döme Franzén – Valberedning

Styrelsens arbete och året som gått
Sommaren var fin med både Midsommarfirande och grillfest, fast grillningen fick stå över i år
med, då eldningsförbud rådde. Men roligt och trevligt ändå.
Två båtar lades på vår strand vid Norrviken. Den ena försvann efter några månader men den
andra fick vi polisanmäla, och då ingen ägare kunde spåras blev det föreningens egendom.
Som tur är hittade vi en ny ägare som kunde ta hand om båten utan kostnad för föreningen.
Vägunderhållet har skett under sommaren 2019 genom beläggning med det ekologiska
medlet Dustex för att binda damm. Vi har även tagit bort bergsklackar och stora stenar i
vägarna för att få bättre avrinning och för att underlätta vid hyvling av vägar. För detta fick vi
bidrag från Trafikverket till 40% av kostnaden.

Även om det inte blev någon nytt namn på stormarna så föll ändå ett antal träd på området
under vintern. Detta har lett till rotvältor som vi tagit in entreprenör vid ett antal tillfällen för
att hjälpa oss att såga ner på ett säkert sätt.
Sedan efter nyår så blev vi alla drabbade i olika grad av Coronaepidemin med restriktioner
som följd. Detta gjorde att vårstädningen ställdes in. Även om kommande årsmöte är
framflyttat så kommer det genomföras fast med social distansering enligt
rekommendationer.
Under våren så har två längre vägsträckor renoverats, 50 meter beläget väster om
Midsommarängen samt 70 meter beläget öster om korsningen vid Arnövägens slinga.
Under perioden 2019 har styrelsen haft 5 styrelsemöten. En mängd mindre frågor har även
avhandlats under året.
Styrelsen fortsätter med att understödja grannsamverkan genom att uppmuntra till samtal
och kommunikation mellan grannar för att komma fram till bra gemensamma planer och
lösningar för vårt vackra Arnö.
Styrelsen tackar för visat förtroende!

