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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018-19
Period: Räkenskapsåret 1 maj 2018– 30 april 2019

Styrelsen har under perioden bestått av 5 ledamöter och 3 suppleanter
Ledamöter:Per Bollmark (ordförande), Gunilla Edmark (sekreterare),
Lennart Olausson (kassör) samt Barbro af Sillén och Björn Börjesson
Suppleanter: Kjell Andersson, Rune Lundsten och Ida Granberg
Revisorer har varit Inger Sand Börjesson och Finn Frisenfeldt Horn
med Jonas Coster och Katarina Richardsson som suppleanter.
Valberedning: Birger Svensson (sammankallande) och Kjetil Kroken.
Årsmöte: Vid årsmötet 13 juli 2018 deltog endast 10 personer
Styrelsen har hållit fem protokollförda sammanträden varav ett per telefon.
BK-Byrån, Birgitta Karlsson, har på föreningens uppdrag ansvarat för
räkenskaper, löpande administration och utskick till medlemmarna
Vägunderhåll: Keviksvägen (grusvägen) har genomgått en omfattande
renovering (kantskärning,profilering för bättre avrinning och påläggning av
ett nytt gruslager).
Även Keviksparkeringen har tillförts mer grus för att motverka översvämning
vid skyfall.
Hål och gropar i Ramnekroksvägen (asfaltvägen) har fyllts med grus
och kallasfalt. En snabelbil har reparerat sprickor och andra skador i asfalten.
En konsult, Sture Schewenius, har anlitats för att utreda olika handlingsalternativ
inför framtida omläggning av Ramnekroksvägen
Utredningen finns i ett dokument med tre alternativ. Styrelsen förordar alternativ 2.
Styrelsens redovisning av genomförd utredning finns i bilaga 2.
Nya och renoverade vägskyltar har monterats på båda vägarna.
Sida 1
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Befintliga äldre och uttjänta sandlådor har ersatts med nya längs hela
vägområdet. Vägbulorna har målats för att lättare upptäckas
Vägarna har vinterunderhållits och vägrenarna slagits.
Statsbidrag har under året mottagits med 7602 kr för asfaltvägen
Vägunderhållet kostade långt över budgeterat belopp beroende främst på
de stora investeringar som styrelsen beslutat genomföra under verksamhetsåret,
både på Keviksvägen, Keviksparkeringen och på Ramnekroksvägen
Ett litet överskott på 1 164 kr föreslås läggas till kapitalet.
Det ekonomiska utfallet framgår av föreningens resultat- och balansräkningar.
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