Hjulbäcks vägförening.
Styrelsens framställningar till årsmötet 2016.
Styrelsens ställningstagande till inkomna motioner:

Belysnigspunkter:
Styrelsen är positiv till att inventera behovet av belysningspunkter i Hjulbäck
Detta bör drivas som ett långsiktigt projekt och samstämmas med ekonomiska
förutsättningar. Avsikten är att använda redan gjord inventering kompletterad
med nytillkomna önskemål.

Klarläggande av område för slaghack:
Karta kommer att finnas tillgänglig för att visa områden som sköts av brukare
( bönder) respektive vägförening. När det gäller privatägda tomter och mark
som ej används för områdets allmänna rekreation anser styrelsen som tidigare att
slaghack ska bekostas av respektive fastighetsägare.

Skötsel av vägar:
Berörda vägar är idag under skötsel av kommun som i grunden anser att det på
Gummesgattu bör göras en större renovering från grunden. Vägen totalt sätt
enligt besiktning är i mycket dåligt skick. Diskussioner har i detta fall förts med
kommun om att åtgärda akuta delar av denna väg. När det gäller Lissbåthusgattu
( vägen upp till Märta Norlings) har samma diskussion förts. Åtgärd är i detta
fall planerad under våren 2016.
Styrelsen har för avsikt att tillskriva kommunstyrelsen i Leksand. Avsikten är att
lyfta frågan till politikernivå eftersom det i grunden är en
kostnads/prioriterings fråga. Vägar som är övertagna av kommun ska också
både underhållsmässigt och kostnadsmässigt hanteras av kommun.

Vägar övrigt:
Hyvling och dikesrensning kommer under året att ske av enskilda vägar inom
föreningen. Enstaka reparationer utföres vid behov.
Åtgärd kommer att enligt ovan ske i anslutning till bortagen sten vid
Lissbåthusgattu. Frågan om beslut från vägverket angående förslag om 60/40
väg medförande sänkt fart på Siljansvägen kvarstår.
Blomlådor kommer att sättas ut lika tidigare på Sjuråkersvägen.

Grönområden:
Slaghack kommer att utföras likt tidigare år. Fastighetsägare till tomtmark
debiteras liksom de som beställer slaghack utanför vägföreningens regi.
Avgiften höjs från 350 kr till 500 kr per tomt. Ytterligare kostnad kan tillkomma
vid eventuella hinder på tomten. Framförallt vid försvårande för slaghacken att
komma fram.
Minimiavgift utgår liksom föregående år för att spara utskick. De
fastighetsägare son har delade kostnader får betala minst 100 kr per betalning
oavsett beloppets storlek. Vi hoppas att berörda parter enas om sina
betalningsformer.
Styrelsen kommer som vanligt att vid flera tillfällen påminna samtliga fastighets
ägare inom föreningen att röja undan busk och sly. Även träd som inom området
bör tas ned.
Fastighetsägare som önskar hjälp med arbetet kan kontakta styrelsen.
Arbetsdag kommer att anordnas under våren för att röja busk och sly i
anslutning till vattnet.

Ångbåtsbryggan:
Arbetet med ångbåtsbryggan är beräknat att fortsätta enligt angiven budget.
Vissa delar av beslutade åtgärder har genomförts. Sven Segerström är
samordnare med hjälp av Putte för att lämpliga åtgärder inom ramen för beslutad
budget.

Arvoden:
Arvode för styrelsemöten, samt andra av styrelsen utförda arbeten såsom
protokoll,skrivelser, kontakter med myndigheter samt inom styrelsen ålagda
arbetsuppgifter. Kassörens tid för bokföring är beräknad med 10% av ett
basbelopp. Arvodet föreslås oförändrat från föregående år med indexuppräkning
varje år.
Medlemsavgift:
Styrelsen föreslår en höjning av avgiften med 100 kr för att kunna kompensera
för gjorda investeringar samt bygga för framtida projekt.
Kr 60:- per andel
Bebyggd fastighet = kr 600:Obebyggd fastighet= kr 60:-
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