
Södra Kvarnåkershamns  

Samfällighetsförening 

 

STYRELSENS FÖ RVALTNINGSBERA TTELSE FÖ R 
VERKSAMHETSA RET 2014/2015 

Styrelsen har bestått av följande ordinarie ledamöter: ordförande Per Hansson, vice ordförande Anders 
Börjesson, sekreterare Robin Ljungar, kassör Elisabeth Öhlén och ledamot Björn Lindberg (ansvarig för 
skogsfrågor). Suppleanter: Lennart Cantell och Björn Eriksén. 
 
Under året har styrelsen hållit åtta protokollförda sammanträden, från stämma till stämma, varav ett 
konstituerande. Därutöver har många kontakter tagits, både inom och utom styrelsen per telefon, e-post 
samt möten.  
 
Betydande kostnader har tyvärr drabbat föreningen med anledning av tvisten om garaget. En del av 
kostnaderna har täckts av samfällighetsföreningens rättsskyddsförsäkring. 
 
I nedanstående tabell framgår den för verksamhetsåret 2014/2015 av stämman fastställda 
verksamhetsplanen samt styrelsens åtgärder: 
 

Verksamhetsplan  Åtgärder  

1. Vägarna  

Förbättra beläggning på vägarna. 

Asfalterade vägar (Grenstigen och 

Lofthusvägen) omasfalteras när ekonomin 

tillåter. 

Vissa grusvägar sladdade 

2. Fortsatt markvård – underhåll av 

tidigare genomförda arbeten. 

Fortsatt slyröjning genomförd våren 2015. 

Klippning i lofthusområdet.  

Fortsatt förberedelse för viss gallring av skogen enligt 

skogsvårdsplanen. Genomförs när intäktsmöjligheterna är större. 

3. Montering och demontering av 

badbrygga + strandstädning + borttagande 

av strandvegetation. 

Genomfört/genomförs våren/sommaren/hösten 2014. 

Viss renovering av bryggans fundament genomfört.  

4. Midsommarfest. Genomfört midsommarafton 2014. 

 

5. Underhåll av föreningens egendom. Löpande underhåll.  

6. Garage vid stranden Styrelsen driver ärendet och önskar om möjligt finna en 

samförståndslösning med byggherren. Preliminär 

överenskommelse träffad med Per Johansson om försäljning av 

mark och avslutande av ärendet.  

7. Stämmobeslut: plats för uppsamling av 

grenar 

Tre platser anordnade hösten 2014 

8. Stämmobeslut: Skrivelse till Region 

Gotland angående slyröjning omkring 

VA-verket 

Ingen åtgärd under året 

9. Stämmobeslut: Skrivelse till Region 

Gotland angående ytbeläggning 

Kvarnåkershamnsvägen 

Region Gotland tillskriven i oktober 2014 samt i april 2015. Inget 

svar. 

10. Önskemål vid stämman 2014: 

Skrivelse till Region Gotland angående 

skyltning, hastighetsbegränsning 

Region Gotland tillskrives maj 2015. 

11. Beslut av Lantmäteriet  Samfällighetsförening för vägsamfälligheterna för bl. a. 

Kvarnåkershamnsvägen samt strandvägen (S:50) bildad av 

Lantmäteriet. Föreningen är representerad i styrelsen genom 

ordföranden. 

 


