
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET
Inköp av nya lyktstolpar    6.500:-
Inköp av ny armatur, 5 st   2.500:-
Vägtrumma (nergrävd 2010)   3.600:-
Kantskärning av vägen 10.000:-
Sandning och snöröjning 15.000:-
Grus och underhåll 10.000:-
Hyvling och saltning  10.000:-
Surströmmingsfesten    1.500:-
REV        860:-
Energiavgifter  15.000:-
Belysning, underhåll    2.000:-
Administration, porto    2.000:-

SUMMA   78.960:-

DAGORDNING
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens och revisorernas berättelser
5.  Ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7.  Ersättning till styrelsen och revisorerna
8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9.  Val av styrelse:
 Val av styrelseordförande på ett år  (Håkan Grenholms mandat går ut, ordförande väljs varje år)
 Val av styrelseledamot på två år  (Lennart Forsbergs mandat går ut)
 Val av styrelseledamot på två år  (Vera Mannbergs mandat går ut)
 Val av styrelsesuppleant   (Joachim Gilleheds mandat går ut)
 Val av styrelsesuppleant   (Kjell Grenholms mandat går ut)
10. Val av revisorer och suppleanter:
 Val av revisor på ett år   (Jan-Christer Lundgrens mandat går ut)
 Val av revisorssuppleant   (Sven-Erik Holmgrens mandat går ut)
11.  Fråga om val av valberedning (Tomas Perssons och Hans-Ove Axelssons mandat går ut)
12.  Övriga frågor.
 Surströmmingsfesten
 Lyktstolparna
 Eventuella extra förbättringsinsatser av vägen
13.  Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

LEDAMÖTER UNDER ÅRET SOM GÅTT
Håkan Grenholm, ordförande
Lennart Forsberg, sekreterare
Anders Johansson, kassör
Yvonne Hermansson
Vera Mannberg
Styrelsesuppleanter:

Valberedning:
Tomas Persson
Hans-Ove Axelsson

Vid årsstämman 2011   
har Anders Johansson och Yvonne  
Hermansson ett år kvar på sina mandat.

Joachim Jillehed
Kjell Grenholm
Revisorer:
Jan-Christer Lundgren
Sven-Erik Holmgren 

VÄLKOMMEN
till årsstämman för Täfteåskärets samfällighetsförening, den 14 mars 2010 kl 18.30
i Cramos lokaler på Teg. Mer information finns på www.skar1.se

Styrelsen för Täfteåskärets samfällighetsförening



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010
Täfteåskärets samfällighetsförening

Verksamheten inom Täfteåskärets samfällighetsförening har under 2010 bedrivits med syftet att 
hålla uppe en väl fungerande Skäret-väg, finansierad med medlemsavgifter i proportion till hur lång 
vägsträcka respektive fastighet utnyttjar.

Vännäs Allfrakt har under året svarat för plogning och sandning vintertid.

Under vecka 21 preparerades Skäret-vägen med grusning och hyvling.

Några av Skäret-vägens gatlyktor har även bytts ut under året. 
Veckorna före jul upptäcktes att ett kabelbrott medfört att 380 volt 
gått rakt in i armaturen i lyktstolparna längs Skäret-vägens inledande raksträcka.
Den armaturen måste därför bytas ut, ett arbete som förmodligen åtgärdas sommaren 2011.

Mycket av vägskötseln har under året vilat på enskilda medlemmars 
frivilliga ansvarstagande, bl a i form av ifyllande av s k potthål m.m.
Styrelsen för Täfteåskärets samfällighetsförening riktar ett särskilt tack till 
Uno Öhgren för hans utomordentliga initiativ att på egen hand fylla igen uppkomna potthål.

Styrelsen tackar även Birger Nilsson för borttransporten av den gamla vägtrumman 
invid brevlådorna.

Täfteåskärets samfällighetsförening har under året kommunicerat via webbplatsen 
www.skar1.se. Bl a med hjälp gruppadresserna inom Skäret-domänen 
har styrelsearbetet förenklats avsevärt. Förutom förberedelserna för årsstämman 
har inga protokollförda sammanträden hållits. All kommunikation har gått via nätet 
eller via direktkontakter ute på Skäret.

Eftersom allt fler medlemmar nu skaffat sig e-postadresser, kan informationen till medlemmarna
i samfälligheten förenklas och effektiviseras ännu mer.

Samfällighetsföreningen har även arrangerat vägstädardag och surströmmingsfest.
Årets surströmmingsfest arrangerades den 7 augusti under trivsamma former hos familjen Forsberg.

Styrelsen för Skärets vägförening/Täfteåskärets samfällighetsförening vill med dessa ord tacka alla 
medlemmar för trivsam gemenskap och goda insatser under det år som gått.

Umeå den 14 mars 2011

Håkan Grenholm  Lennart Forsberg  Anders Johansson

Yvonne Hermansson  Vera Mannberg




