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Styrelsen har under året haft sex protokollförda styrelsemöten. Dessutom har arbetsutskottet 

(ordförande, v ordförande, kassör och sekreterare) haft externa kontakter såsom kommun, 

myndigheter samt olika företag, som vi anlitar. Utöver detta håller sig styrelsen uppdaterad 

genom att ha kontakt via mejl. Detta har gjort att antalet styrelsemöten har kunnat vara få. 

  

2014 startade med en vinter, som var mild. Vintern förde med sig att vinterväghållning, 

snöröjning och halkbekämpning har blivit förhållandevis billig. Synpunkter på snöröjning kan 

framföras till styrelsen, årsmötet eller via föreningsbrevlådan. Föreningen vill rikta ett tack till 

vägfogden för snöröjningen under 2014 för ett mycket gott genomfört arbete. 

 

Två arbetsdagar har genomförts under året. Vid dessa tillfällen har man röjt sly, eldat, 
förbättrat vägar, städat torpet, målning av olika slag samt en hel del arbete med båtbryggan. 
Vid vårt midsommarfirande deltog över 100 personer i alla åldrar för att dansa, leka och fika. 

Detta uppskattades av många och dessutom hade vi tur med vädret. 

 
Vattenförsörjningen har fungerat bra och kommunens vatten håller en jämn och hög kvalité. 

Reningsverket har inte fungerat tillfredsställande under året. I början av 2014 fick styrelsen ett 

brev från miljökontoret med anmodan att en genomgång av reningsverket måste ske av en 

yrkesmässig person. Detta skedde i mars 2014. Denna påpekade att vissa förbättringsåtgärder 

måste göras. 

På hösten 2014 kom återigen ett brev från miljökontoret med ett krav att styrelsen skulle svara 

på ett antal frågor och redogöra för vilka förbättringsåtgärder, som gjorts efter besöket av 

experten. Miljökontoret var inte nöjd med de provresultat, som lämnats under året på grund av 

bland annat för höga fosforhalter. Styrelsen svarade på dessa frågor i november. I december 






