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Norrövägar samf?illighetsfiirening

Styrelsen för Norrövägar Samfällighetsförening får härmed avge verksamhetsberättelse för 2010

ordlörande claes Hero 
styrelse: 

Iedamot hela året
vice ordfiirande Mats Beiming ledamot hela året
sekreterare Jan-Olof Larsson ledamot hela året
kassör/medl.reg Ingela Grambo ledamot hela året
vägfogde Sören Jansson ledamot hela året

Ilenrik Karlström suppleant hela året
Björn Pålhammar suppleant hela året
Owe Arkeklev suppleant hela året
Eva Larsson suppleant hela året

Styrelsen har under året haft 6 st. protokollftirda sammanträden. Ordinarie årsmöte hölls den
20 aplil i Siiby Kyrkan, Norrö. Revisorer har varit Helena Bonnevie och Lotta Ershand.
Revisorssuppleanter Pia Mårdh och Anita Freiler. Valberedningen iir Thorvald Hammargren,
Gunilla Kvarntorp Ekstrand och Lotta Andersson (Sangeorgio).
Arbetet i styrelsen har under 2010 varit organiserat enligt fiiljande modell:
Väggruppen - 5 personer med uppdrag att övervaka och ftireslå ftirbättringar i vägnätet.

Sammankallande har varit Jan-Olof Larsson.
Infogruppen - 2 personer med uppdrag att sprida information - ftirvalta hemsidan och agera
kontaktyta mot myndigheter. Sammankallande Ingela Grambo.
Ekonomigruppen - 1 pers . Ingela Grambo
Speciella uppdrag - 2 pers . Utfiir utredningar och hjtilper öwiga funktioner med sin
specialkompetens. Leds av Mats Beiming
Arbetsgrupperna arbetar sjiilvstiindigl och avrapporterar på styrelsemöten. Nya uppdrag ges

på styrelsemöten.

Vägarna
Verksamhetsåret 2010 har präglats av extremt väder - det började med striing kyla och massor

av snö loljt av en lång het sommar som foljdes av en tidig vinter med massor av snö och
sedan stark kyla.
Avtalet med vår snör<ijningsentreprenör har ftirlåingts att gälla även säsongen hösten 2010-
våren 2011.
Väggruppen har haft 3 arbetsmöten under 2010 , foljande jobb har utftirts :

- Dikat och justerat trummor på Höjdvägen ftir bättre awinning
- Nya vägskyltar pga namniindringar
- Utbyte av återviindsgriindsskyltar
- Hastighetskanpanj 6 "snigelskyltar"
- Borttagning av ruttna träd och sly efter Norrövägen och Gamsviksvägen
- futig potthålslagning och trumspolning
- Allmänt planerat underhåll

Trafiksäkerhet
Uppsåittning av 6 "snigelskyltar" iir ett led i en strategi som vädjar till trafikantemas intellekt
i stiillet ftir att anvåinda piska och morot! Återkopplingen från medlemmarna har varit positiv.
Även utifran kommande trafikanter har uppmåirksammat detta och gett positiv återkoppling
tilI styrelsen.



Statsbidrag
fuligt driftsbidrag med l8 490 kronor har erhåIlits.

Information
Föreningens hemsida ww\r.norrovager.se anviints ftjr att tillhandahålIa uppdaterad
information ftir delägama. Hemsidan har flurgerat bra, och vi får fler och fler besök.
Noterbart åir att både nyinflyttade, miiklare och spekulanter på fastigheter inom området läser
hemsidan och stäler bra frågor till ftireningen. Hemsidan har moderniserats med ett nyff
utseende och med som vi hoppas ett lättare sätt att nå ut med information. Under ärethar 2
styrelsemedlemmar gått på kurs hos REV- mycket matnyttigt ftir frreningen framkom under
kursen.

Ekonomi
Årets resultat är -5704 kr, sedan nyttjande av fond om 29812 kr giorts avseende
överenskommelse om belysningsprojekt med E.ON 2009, samt stadgeenlig avsättning till
fond ftir framtida arbeten om 20000 kr.
Trots det extrema vädret har ftireningen klarat sig bra ekonomiskt. Detta iir ftirsta hela
kalenderåret dåir vinterunderhållskostnaden har debiterats per utftirande. Kostnaden ftir jan -
dec blev ca 216000 kr.
Kostnaden ftir våra "snigels§ltar" uppgick till 12650 kr.

Styrelsen, 2010-03-09

Claes Hero
Ordftirande

Jan-Olof Larsson
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