Ärla Samfällighetsförening
Verksamhetsplan för
Ärla Samfällighetsförening för 2013.
Styrelsen föreslår att Årsmötet beslutar om följande verksamhetsplan:


Föreningen fortsätter asfalteringsarbeten med samma entreprenör som anlitades
tidigare år att upprusta samfällighetens gator för kr 500 000 enlig en plan som
styrelsen utarbetar och presenterar på Hemsidan men där bl. a. de arbeten som
listas här nedan ingår. Andelsägarnas synpunkter skall vägas in. En del av de
arbeten som var avsedda att göras under 2012 blev inte gjorda och kommer att
göras 2013.



Vi avser att fortsätta samarbetet med samma entreprenör som vi anlitat för
snöröjning och sandning de senaste åren. Området som skall snöröjas är något
utökat pga. tillkommande fastigheter.



Föreningen har ansökt om ett projektbidrag från Trafikverket för att asfaltera
Tunavägens hela sträckning. Om vi får detta under 2013 skall detta arbete utföras.



Styrelsen fortsätter arbetet med att i samarbete med fastighetsägarna röja buskar
och träd i syfte att kunna utnyttja full gatubredd och förbättra trafiksäkerheten i
gatukorsningar.



Styrelsen skall fortsätta att driva de 5 indrivningsärendena från 2011. Eventuella
uteblivna betalningar av andelsavgifter för 2012 som inte betalats trots påminnelser
kommer att lämnas för indrivning via Kronofogden. Vi kommer i fortsättningen att
vara snabbare att lämna obetalda andelsavgifter till indrivning.



Vinkelstigen snöröjs i möjligaste mån under vintern 2012/2013 pga. att vägen är för
smal och det finns hinder. Avlägsnade av en stor björk med rötter som lyfter
vägbanan är en absolut nödvändighet under 2013. Fastighetsägaren skall vidtalas.



De utställda sandfickorna (lådor i armerad plast) skall vara fyllda med lämplig sand.



Styrelsen har kontaktat entreprenör för sandupptagning i vår – när snön är borta.



Styrelsen skall försöka förmå kommun och Trafikverket att anlägga en gång- och
cykelbana på den gamla banvallen från Svanäsvägen till Åsborgen pga. den
ständigt ökande trafiken med tunga fordon på Stationsvägen och Svanäsvägen.



Styrelsen föreslår samma andelsavgift för 2012 som vi haft senare år: kr 1000 för
en hel andel.



Styrelsen kommer att fortsätta informera andelsägarna via hemsidan, Ärlabladet
och O-aren.



En uppsättning av årsmöteshandlingarna kommer även i fortsättningen att finnas i en
pärm i Ärlakiosken



Styrelsen ska undersöka möjligheterna att begränsa axelvikt/fordonsvikt/tågvikt i
syfte att begränsa onödig körning med tunga fordon på föreningens vägar.
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