VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019-2020
Under året har 3 st nya fastigheter längs Slanguddsvägen bildats, vilket medför att
Djurö Högmalmarnas vägförening nu har 156 medlemsfastigheter.
Styrelsen har under året haft 8 stycken protokollförda möten samt ett antal
underhandskontakter per telefon och mejl. Styrelsen har varit eniga i samtliga beslut.
Elektroniska lagringsförda för styrelsens arbetsunderlag och upprättade handlingar
samt inkomna och inskickade handlingar har vårdats och uppdaterats. Hemsidan har
uppdaterats fortlöpande, på vilken viktig information till vägföreningens medlemmar
tillhandahålls.
Samtliga obetalda vägavgifter har under året inkasserats förutom en som betalades
under april månad. De flesta betalar sin årsavgift i tid, men några få återkommande
kräver både brev och telefonsamtal innan betalning sker.
I dokumentet Genomförd Vägplan 2019-20, som finns på hemsidan, anges vad som
har genomförts under verksamhetsåret
Bland annat har följande utförts:
Vårstädningen har utförts enligt plan.
Besiktning av vägar inför, samt efter, byggstart och tung trafik.
Kontakter har tagits med en fastighetsägare då styrelsen känner oro rörande
avsaknad av dike vilket medfört att dagvatten runnit ut på vägen. Dessa diskussioner
har pågått under lång tid. Vi har även av fastighetsägaren blivit lovade
dikesanvisning vilket inte har utförts. Vi är överens om att vi inte är överens rörande
behovet av diket. Styrelsen har därför känt sig tvingade att ta kontakt med advokat i
ärendet.
De planerade åtgärdsarbetena på Bergskogsvägen har utförts. Detta arbete
fortskrider och är ännu ej slutfört.
Kontakter och möten rörande kommunens ansökan av ledningsrätten för GA2 på del
av Lillgärdsvägen och början av Högmalmsvägen.
Sladdning och grusning av vägarna har utförts.
Styrelsen har under året använt sig av redovisningshjälp, Eva Johansson på
Adsessor Ekonomi.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
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Pertti Silokivi
Johan Möller

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant

Följande ledamöters mandattid går ut vid årsmötet: Marie Silander, Maria Lindstaf,
Thomas Asserholt, Pertti Sikokivi och Stefan Kauffman.
Marie Silander, Thomas Asserholt och Pertti Sikokivi har undanbett sig omval. Övriga
står till förfogande.

