Södra Sillskatans Stug- och Vägförening
Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsen för Södra Sillskatans Stug- och Vägförening avger härmed berättelse om föreningens
förvaltning och verksamhet 2019.
Föreningen har totalt 68 st medlemmar varav 9 fastboende. Under verksamhetsåret 2019 har ingen
av medlemsfastigheterna bytt ägare.
Medlemsavgiften för 2019 har varit 1300 kr för sommarboende och 2600 kr för fastboende. Vid
årsmötet 2019 beslutades dock att avgiften för 2020 höjs med 100- respektive 200 kr.
Föreningens ekonomiska ställning framgår i kassörens separata redovisning.

Händelser 2019
Under verksamhetsåret har styrelsen haft tre stycken protokollförda möten där åtgärder för vägen
och andra aktiviteter diskuterats och beslutats. Utöver dessa protokollförda möten har förvaltningen
skett via mailkontakter, telefonsamtal och möten i mindre grupperingar.
Följande ärenden har behandlats under verksamhetsåret:
•

Vägunderhåll avseende grusning, saltning, hyvling, snöröjning och sandning. Vägen håller
relativt god standard och entreprenad gällande underhåll har skötts via Norra Västerbottens
Gräv & Schakt (G&S) och dess underentreprenör Ursvikens Transport AB. I och med att vi inte
sagt upp avtalet med G&S, så förlängs det efter avtalstidens slut 20-04-30. Vägunderhållet
har under året berättigat oss till ett fortsatt statligt stöd för vägen.

•

Vägarbetsdagen. Dagen då vi alla samlas och röjer och städar upp längs vår väg planerades
och genomfördes sista helgen i juli. Det var mycket varmt väder under dagen, vilket gjorde
att beslut fattades om att begränsa insatsen till det nödvändigaste.Utöver röjning gjordes i år
en riktad översyn av de luftslangar som går genom trummorna för att säkra att de skulle
fungera under vintern/våren. Dagen avslutades med sedvanligt gemensam sammankomst. I
år med nykomponerad konstellation av live-musiker.

•

Hjärtstartare. I början av juli genomfördes en utbildning i hur hjärtstartaren hanteras. Några
medlemmar har också under året byggt ett isolerat skåp för hjärtstartaren som nu finns i
förrådet vid postlådorna.

•

El till förrådet. Under hösten grävde delar av styrelsen och medlemmar en kabel till förrådet
vid postlådorna, så att det nu finns ström vid den. Elen kopplades in i januari.

•

Tälten. I samband med sommarens vägfest, så blåste några av tälten sönder under natten.
Styrelsen har efter det undersökt olika alternativ för att ersätta de skadade tälten.
Alternativet att hyra har undersökts och även olika alternativ till nyinköp. I nuläget är inget
beslut fattat om ersättning.

•

Information och kommunikation. Styrelsen har löpande under året med hjälp av Maria Ögren
hållit medlemmarna informerade via hemsidan. I samband med årsmötet 2019 samlades
också medlemmarnas mejladresser in för att enklare kunna göra utskick.

Sammanfattning
Arbetet i Södra Sillskatans Stug- och Vägförening är under ständig utveckling. Engagemanget hos
medlemmarna är stort, vilket syns tydligast under vägarbetsdagen och även under andra insatser.
Insatser som att gräva kabel till förrådet eller att sätta ut och ta in bryggan vid piren.
Då prognosen pekar på att det blir fler fast boende och fler som börjar vara i sina stugor även
vintertid ställs större krav på vinterunderhåll av vägen, ett vinterunderhåll som blir besvärligare när
klimatet förändras. Den vinter vi lagt bakom oss har medfört ökade kostnader för sandning då snöfall
oftast följts av blidväder och isbildning som följd. Detta har också gjort att vårsmältningen på vägen
tar längre tid på grund av tjock is och smältvatten där vi i förlängningen drabbas av högre kostnader
då mer grus behöver återfyllas efter vårplogningen.

Händelser efter verksamhetsårets utgång som påverkar kommande verksamhetsår
Den underentreprenör (Ursvikens Transport AB) som G&S haft på uppdraget gick i konkurs under
våren. Ny underentreprenör är tilldelad och det blir Marklund & Son AB. Enligt avtal har också G&S
efter 2 år rätt att göra en indexuppräkning av priserna, vilket innebär att våra kostnader för
vinterväghållning och beställda sommaråtgärder kommer att öka med 6%.
Avslutningsvis vill styrelsen tacka för visat förtroende och gott samarbete 2019!
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