
Täfteåskärets samfällighetsförening  Styrelsemöte 2011-11-16

      Närvarande:
      Anders Johansson, kassör
      Lennart Forsberg, sekreterare
      Yvonne Hermansson, ledamot
      Vera Mannberg, ledamot
      Joachim Jillehed, suppleant
      Kjell Grenholm, suppleant
      Tomas Persson, valberedningen

1. Mötets öppnande
Lennart Forsberg valdes till ordförande för mötet, som hölls i Cramos lokaler på Teg.

2. Uppropet
Styrelsen förde ett allmänt resonemang kring det upprop som inlämnats till styrelsen under hösten. 
Styrelsen anser sig ha besvarat uppropet med den skrivelse, som – tillsammans med uppropet – publicerats 
på samfällighetens webbplats.

För att i framtiden hantera synpunkter och klagomål på ett effektivare sätt, avser styrelsen att vid nästa 
årsstämma föreslå att en tvåmannagrupp tillsätts (med styrelsens sekreterare tillsammans med en person som  
inte sitter i styrelsen). Tanken är att dessa två ska ges ett gemensamt ansvar för att klagomål och konstruktiva 
synpunkter förs fram till styrelsen.

2. Vägbelysningen
Det har varit många problem med vägbelysningen längs Skäret-vägen under det senaste året – 
och fortfarande återstår problem att lösa. Ett förmodat kabelbrott gör att några lyktor i början av Skäret-     
vägen fortfarande inte lyser. Att åtgärda felet kommer att kräva nya grävningsarbeten.

Eftersom flera Skäret-bor uttryckt önskemål om att vägbelysningen ska släckas, 
kommer styrelsen vid kommande årsstämma att presentera de ekonomiska konsekvenserna     
av att ha – respektive inte ha – vägbelysningen tänd. I samfällighetens budget för innevarande år 
är 26.000 kronor knutna till olika kostnader för vägbelysningen (budgeten balanserar på 78.960 kr). 

Med utgångspunkt från de ekonomiska fakta som presenteras på årsstämman,      
får stämmodeltagarna med majoritetsbeslut avgöra om belysningen ska vara tänd eller släckt.

Om vägbelysningen ska vara tänd, kommer det återstående (förmodade) kabelbrottet att åtgärdas.  
Då kommer även en person att utses som ges ansvaret för vägbelysningens funktion och säkerhet.  
Den personen behöver själv inte sitta i samfällighetens styrelse.

3. Snöröjningen
Vägsamfällighetens styrelse har i år beslutat att vinterns snöröjning ska skötas av Fredrik Sandberg, Täfteå.

4. Dikesgrävning
Samfälligheten har fått markägaren Roland Jonssons tillstånd att gräva två diken – från Skäret-vägen och 
ut mot havet – i allmänningen mellan Helmerssons och Holmgrens tomter. I första skedet ska det påbörjade 
diket vid Helmerssons tomt förlängas. Tomas Persson tar kontakt med Fredrik Sandberg, Täfteå, för att få ett 
pris på vad den planerade dikesgrävningen kan komma att kosta.

Dikesgrävningen beräknas kunna genomföras under våren 2012.



5. Vägstandard och förbättringsåtgärder
Tomas Persson har – för samfällighetens räkning – haft kontakt med en schaktentreprenör för att efterhöra 
vilka kostnader en omfattande renovering för med sig. Det handlar kort sagt om att att gräva, grusa, hyvla 
och dra till. Om allt går planenligt, kan prisuppgiften finnas tillhands redan under denna höst.

Med utgångspunkt från kostnaderna för en sådan renovering, kommer Lennart Forsberg att undersöka
vilka bidragsmöjligheter som samfälligheten har.

6. Årsstämman
Samfällighetens årsstämma kommer att äga rum torsdagen den 1 mars 2012, kl 18.30. 
Årsstämman äger som vanligt rum i Cramos lokaler på Teg.

Inför årsstämman vädjar styrelsen till alla Skäret-bor, som kan tänka sig ställa upp i styrelsearbetet 
att kontakta valberedningen (Tomas Persson).

I anslutning till årsstämman kommer styrelsen för samfälligheten att föreslå att en festkommitté inrättas, 
som får styrelsens uppdrag att finna lämplig form för minst en årlig, gemensam fest. 
Styrelsen ser den gemensamma festen, som ett utmärkt tillfälle till social samvaro mellan alla Skäret-bor.

På årsstämman tas även synpunkter på de gemensamma vägstädardagarna emot.
Uppslutningen vid senare års vägstädardagar har inte har varit tillfyllest. 
Egenvärdet i att samtidigt och tillsammans hjälpas åt att göra vägen bättre, ska inte underskattas. 
Förslag som ökar närvaron på vägstädardagarna – och samtidigt stärker gemenskapskänslan    
på Skäret – tas tacksamt emot.

Vid protokollet

Lennart Forsberg


