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Verksam hetsberättelse för Söd ra Jord bro Samfäl I i g hetsfören i n g avseende
verksamhetsåret 2021

Styrelsens sammansättn inq under verksamhetsåret har varit föliande:

2021 -01 -01 - 2021 -03-25

Ordförande
Kassör
Sekreterare

övriga

Firmatecknare har varit:

2021 -03-25 - 2021 -12-31

Ordförande
Kassör
Sekreterare

övriga

Firmatecknare har varit:

Revisorer:

Ordinarie:
Suppleant:

Martin Gutebring
Niklas Söderlund
Sven Gustafsson

Urban Ahlström
Jörgen Fee
Daniel Dickman
Sharafat Khaledian

Martin Gutebring och Niklas Söderlund

Martin Gutebring
Niklas Söderlund
Daniel Dickman

Urban Ahlström
Jörgen Fee
Karl Stenlund
Sharafat Khaledian

Martin Gutebring och Niklas Söderlund

Lars Larsson, Lisbeth Victorön
Janerik Hård

Valberednino:

Sven Gustafsson (sammankallande), Leif Gundert

Sammanträden:

Ordinarie årsstämma hölls den 25 Mars.

Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda möten. Mellan dessa möten har ett flertal arbetsmöten
och förhandlingar genomförts.
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Nva med lemmar/Förändrat äqarförhållanden.

Under året har 7 st. förändringar rapporterats till styrelsen. Medlemsförteckningen har uppdaterats.

Medlemsavqiften:

Uttaxeringen har varit Kr 8 400: - per fastighet.

Anläqqninqen:

EI

Pollare for att bättra på belysningen vid gångvägen genom Jutholmen och Högholmen har under 2021
monterats.

Vifortsatte med rörligt elpris från Mälarenergi.

Vår- och höststädninqar

Vår- och höststädning har genomförts och vid bägge tillfällena har deltagandet varit mycket bra.
Styrelsen ser mycket positivt på medlemmarnas engagemang och vilja att hålla området i gott skick.

Trafik och Parkerinq

Parkeringsavgifterna har under 2021 genererat 21.252.
Styrelsen föreslår att följande summa tillförs underhållsfonden för framtida underhåll av föreningens
parkeringar.

Planerat arbete 2022 är att måla samtliga parkeringsrutor.

Våra entregator / grändgator har i historien haft generellt infarts- och parkeringsförbud. och är främst
avsedda för gång- och cykeltrafik. Området är byggt för att vara en trafiksäker och s.k. bilfri miljö.
I tidigare verksamhetsberättelser har styrelsen ofta påtalat att trafikdisciplinen tyvärr försämrats.
Ett ökande antal klagomål inkommer kontinuerligt till styrelsen om störande biltrafik på
både entrögator och grändgator, liksom olämplig parkering. Det finns några medlemmar som inte
tycker sig omfattas av gällande parkeringsregler.

Med hänvisning till styrelsens förvaltningsansvar, har styrelsen fortsatt sitt arbete med att göra vårt
område säkert.
Atgarderna under 2021 har varit att vi kompletterat med fler farthinder och dessa har även monterats

Sådana åtgårder drabbar dessvärre även de som är "skötsamma". Med hänsyn till handikapp och
utryckningsfordon, samt andra nödvändiga transporter, är entrögatorna utformade så att varje
fastighet kan nås med bil.

Trafikregler finns på vår hemsida.
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Styrelsen vill åter påpeka att eventuella skador som uppstår genom uppenbara avsteg från SJS
trafikregler kan bli ersättningspliktiga för berord fastighetsägare. Att egenmäktigt flytta trafikhinder,
eller skyltar, är som bekant straffbart och kommer att polisanmälas.

lnformation

Medlemmarna har genom informationsblad och via hemsidan samt anslagstavlor fått kontinuerlig
information om pågående aktiviteter.

Väq a r/E nt16q ato r/G rä n d q ato r

Firma Bergfast AB har under året fått fortsatt förtroende att sköta snörojning/sandning och
sandupptagning.

Under 2021 har Skanska asfalterat näst sista entrögatan på Jutholmen, samt gångstråket genom
Jutholmen, det är några mindre detaljer som vi skall be Skanska att åtgärda under 2022 om vi åter
anlitar dem för arbete på Hogholmen. Det är ett antal brunnar som ligger för lågt och det samlas då
vatten, även ett hörn behöver snyggas till samt ordna till avrinningen till en brunn på entrögatan.

Planerat asfaltsarbete 2022 är entrögatan Klapperstensvägen 36 - 60

Försäkrinq.
Föreningen är fortsatt försäkrad hos villaägarna via servicavtal

Lekplatser.

Det som återstår som inte blev utfört under 2021är en sandlåda till lekplatsen vid Klapperstensvägen
66, målet är att den skall komma på plats under 2022 därav 5000:- avsatt i budget for denna.

Beträffande den framtida utformningen av lekytorna, förväntar sig s§relsen att medlemmarna bidrar
med idöer och tankar.

OBS. lnga privata lekplatsutrustningar (eller andra foremål som släpvagnar, byggmaterial... etc.) får
ställas upp på föreningsmark utan styrelsens medgivande, eftersom det då blir SJS som ställs till
ansvar om något händer. Eventuella skadestånd kan dock "vidarebefordras" till en medlem!

Ekonomisk ställninq.

Föreningens ekonomi får anses som mycket god, men efter uppdatering av underhållsplanen kan
konstateras att underhållsfonden kommer att belastas hårt många år framöver. Styrelsen kan
förväntas behöva göra snabba omprioriteringar i planen då framför allt nya akuta vägskador tenderar
att öka.

Som en konsekvens av detta nödgas styrelsen föreslå vissa förskjutningar av en del åtgärder i planen
och att vi UH-fonden kommer att behöva en högre avsättning de närmaste åren.

En förutsättning för att inte vår medlemsavgift skall rusa i höjden är att samtliga medlemmar hjälper till
med underhållsarbetet i den utsträckning som ar möjlig. Genom detta kan kostnaderna för inhyrda
entreprenörer hållas på en lägre nivå.
Detta medför att styrelsen kommer att föreslå stämman besluta om att vi behåller medlemsavgiften på
8.400:-

Hemsida
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Styrelsen har som mål att allt mer information ska ges via hemsida och webmail.

Fiber
Ersättning för markavtal har utbetalats, och efter avdrag för grävarbete som utfördes för pollarna så
blev summan 15.563:- som täcker en del av kostnaden för den nu avslutade förättningen hos
lantmäteriet angående förändrat anläggningsbeslut.

Entreprenören har varit ute och gjort vissa åtgärder efter återställningen av utförd grävning. Det
framkom att Open lnfra som var huvudentreprenör beställ ett billigare alternativ av jord till
återställningen så blev det väldigt mycket sten, vilket nu skall vara åtgärdat. Om så inte är fallet så får
vi se efter om vi själva kan lösa det eller om vi skall anlita Bergfast för arbetet.

övriot

Styrelsen framför ett stort tack till alla för positivt deltagande under året som gått, och hoppas på
fortsatt god uppslutning kring föreningens arbete under kommande år.

Jordbro itebruari2022

Martin Gutebring
Ordforande

h

Daniel Dickman
Sekreterare

uful
Jörgen Fee =rSharafat

Karl Stenlund
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