
  Verksamhetsberättelse 
       För år 2008 – 2009. 
 
 
Styrelsen har under året genomfört tre protokollförda sammanträden och en extra årsstämma. 
 
Vid styrelsens sammanträde i september månad beslutade styrelsen att kalla till extra stämma 
för att besluta om återvinning av matavfall. Efter en ingående information från Jan-Erik 
Åström från UMEVA beslutade stämman enhälligt att övergå till matavfallsåtervinning. 
Återvinningen skall påbörjas den 1 juni 2009. Närmare information kommer att lämnas i god 
tid till fastighetsägarna. 
 
Vid stämman informerade ordföranden bland annat om de stadgar som gäller för 
samfällighetsföreningen. En annan fråga som diskuterades var indelningen i arbetsområden 
för gräsklippning, ogräsbekämpning i våra blombänkar m.m. Stämman beslutade att upppdra 
till styrelsen att komma med ett förslag till årsmötet 2009. Ytterligare en fråga som alltid är 
aktuell är hur vi tar hand om våra katter. Kommunens gällande regler genomgicks. 
  
Styrelsen har också i samverkan med de tre andra samfälligheterna inom området tagit 
initiativ till en gemensam upphandling av snöröjning. Efter att representanter för samtliga 
styrelser gått igenom inkomna anbud beslutades att utse Svensk Markservice för de 
kommande två åren. Styrelsen anser att kvalitéten på snöröjning/sandning har höjts under 
vintern. 
 
I samband med att utbudet av TV-kanaler blev färre den 1 december 2008 har styrelsen haft 
åtskilliga kontakter med Canal Digital för att bland annat få en ekonomisk uppgörelse. Avtalet 
är så skrivet att vår samfällighet skall ha ekonomisk kompensation om antalet TV-kanaler blir 
färre. Efter uppgörelsen har samfällighetens TV-avgifter blivit ca 9.000 kr lägre/år. Styrelsen 
har erhållit ett nytt avtalsförslag från Canal Digital som vi för närvarande förhandlar om. 
 
Vid årsmötet 2008 behandlades en motion angående en höjning av skyddsnätet vid fotbolls-
planen. Umeå kommun svarade positivt på vår begäran vilket inneburit att hela nätet nu är 
utbytt till ett högre nät. 
 
Arbetet med samfällighetens egen hemsida pågår och den beräknas vara färdig under våren. 
 
Avslutningsvis konstaterar styrelsen att samfällighetens ekonomi är fortsatt god. 
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