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Budget för 2016
Styrelsen höll sitt sista möte för året i veckan som gick och lade fast den budget som styrelsen avser
att tillämpa under det kommande året. Budgeten skiljer sig inte mycket från den preliminära budget
som presenterades vid årsmötet i maj. Budget med kommentarer skickas ut i särskild ordning och
kommer att läggas ut på föreningens hemsida. Samtidigt kan vi påminna om att avgifterna för 2016
enligt årsmötesbeslutet skall betalas i januari och är: 1400 kr till byföreningen, 600 kr till
vägföreningen och 300 kr till VA-fonden. Dessutom för de som har båt vid bryggan gäller 1000 kr för
bomplats och 300 kr för bojplats.

Rishögarna
Rishögarna som i dag är sex till antalet kommer att hämtas under våren. Sveaskog har för närvarande
gott om flis och vill inte hämta GROT (Grenar, Ris Och Toppar), som det kallas på fackspråk, förrän
det är ordentligt torrt.
Efter det att rishögarna hämtats till våren kommer antalet risupplag att minskas till tre som är ett
krav från Sveaskog för att man skall hämta i fortsättningen. Det innebär att i framtiden kommer det
att finnas risupplag mellan fastigheterna 10/12, och 61/63 samt vid gruvvägen.

Vindkraftparken
Styrelsen har inte funnit anledning att lämna några kommentarer till projektören i detta läge utan
förutsätter att respektive fastighetsägare själv framför eventuella synpunkter. Däremot kommer
styrelsen att meddela Lindesbergs Kommun att vi är intresserade att delta i en eventuell framtida
remissbehandling.

Snöröjning
Snöröjning av vägen kommer att utföras som tidigare år. Kontaktperson gentemot entreprenören är
Göran Rydhamn.

Röjningen
Årets röjningar har genomförts på sedvanligt sätt genom insatser av respektive röjgrupp. Utöver det
planerade arbetet på respektive röjdag har stora insatser gjorts av enskilda fastighetsägare
Röjning och uppstädning kring båtbryggan och badet genomfördes i anslutning till
bryggupptagningen.
Ett stort TACK från styrelsen till alla som medverkar till att vårt område är och förblir en väl
fungerande pärla i Bergslagen.
För föreningarnas styrelse
Hans Erik Rundqvist

