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Verksamhetsberättelse
2012-05-01
Styrelse
Styrelsen har haft följande
sammansättning:
Ordinarie ledamöter
Torbjörn Englund ordförande, hemsida
Lennart Sundberg vice ordförande,
båthamnen i Saltpannan
Sven Sjöberg kassör
Margareta Holmgren sekreterare
Bo Sjöberg vattenledningar och
vattenverk
Britta Englund sophantering, boule
Elisabeth Bystedt bangolf
Ersättare
Anders Björkman skogsvård
Per Eriksson vägar inom fritidsområdet
Tord Karlsson
Elisabeth Linnersand
Anders Kjällman
Revisorer
Ordinarie ledamöter
Marcella Arosenius
Björn Bergström
Revisorssuppleanter
Dagmar Thullberg
Jonas Broström
Valberedningen
Ove Nygren
Kersti Dennemo-Karjel
Carina Ravnsborg
Ansvariga
Hans Andersson fiskevård
Sven-Olof Grenedal skidspår
Hans Westelius båthamnen
Dragösviken
Kurt Jansson tennis

Föreningen förvaltar
GA 2 Vägar, grönområden och
huvudvattenledningar inom
etapp 1.
GA 3

Huvud-VA-ledningar, vägar
och parkområden inom
etapp 2, Korsholmen.

GA 4

Vattenverk

GA 5

Tennisbanor, bangolf, sommarbutik, klubblokal, fotbollsplan, beachvolley, lekplan,
bouleplan och båthamn.

Avgifterna ska, förutom kostnader
inom ovan nämnda gemensamhetsanläggningar (GA), täcka kostnader
för sophantering vintertid, administration och trivselåtgärder.

Tennis
Årsavgift

350:-

Separat inbetalning

Årsavgift

300:-

förskottsinbetalning i samband med
betalning av föreningens årsavgift

30:-/tim.

Strötid

Under verksamhetsåret har
nedanstående avgifter debiterats
fastighetsägarna:
Etapp 1 Etapp 2
2.500:- 2.500:420:420:225:6:-

*= Enligt förrättningen är tomt
betraktad som obebyggd intill dess
att bygglov beviljats.

Klander av stämmobeslut
Ett klander av ett stämmobeslut
2011 hos Mark- och Miljödomstolen
i Östersund ledde till att domstolen
meddelade den 15 november 2012
att stämmans beslut att "Genomföra byte av huvudvattenledningar
enligt förslag" upphävs samt den
fondering som beslutades för
räkenskaps året 2012/2013 för nytt
vattensystem ska reduceras med
en tredjedel. Med anledning av
detta så har styrelsen på stämmans mandat ansökt om omför rättning av GA2 mm. Förrättningen
har genomförts under våren 2013
och beslut har meddelats den 20
juni 2013 av lantmätaren.

Boule
Under året har ett flertal aktiviteter
med boulespel genomförts.
Intresset och deltagandet har varit
stort.

Skogen
En större avverkning och gallring
av skogen har genomförts.

Betalas i sommarbutiken

Kråknäsplanen
Tennisskola för ungdomar genomfördes.

Planen har lagts om och rustats
upp med nya sopkärl m.m.

Bangolf

Naturreservat

Vuxen
Barn under 15 år

20:10:-

Båthamn i Saltpannan
Årsavgift för båtplats

Länsstyrelsen har påbörjat arbetet
med att skapa ett naturreservat
kring Dragöspunsarna och föreslagit en ersättning för detta.

250:-

Midsommarfirande
Firandet började på torsdagskvällen
till musik. Föreningen bjöd på korv
med bröd och fika.

Avgifter

Bebyggd tomt
Obebyggd tomt*
Vintervatten

2013-04-30

På midsommarafton var det lek och
dans under eftermiddagen då Börje
Ring m.fl. spelade.
På kvällen dans till DJ Micke.

Långvind 1 juli 2013
Torbjörn Englund
Lennart Sundberg
Sven Sjöberg
Margaretha Holmgren

Sommarbutiken/Förråd mm
Sommaren 2012 drevs butiken av
Mikael Pettersson. En ny lastkaj och
altan hade byggts i anslutning till
sommarbutiken samt ny lekutrustning har inköpts.
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Bo Sjöberg
Britta Englund
Elisabeth Bystedt

