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Stornärfjällets Samfällighetsförening

Förvaltningsberättelse

Stornärfjällets Samfällighetsförening

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Föreningen är en samfällighetsförening i enlighet med lagen 1973:1150, förvaltning av samfälligheter (SFL).

Org.nr. 716413-1570

Föreningen består av ägarna till fastigheterna längs föreningens vägar som uppgår till cirka 19 kilometer
i Malung-Sälens kommun. Föreningen erhåller statligt bidrag för verksamheten.

ÅRSREDOVISNING

Vägnätet är i huvudsak belagt med oljegrus och asfalt, vilket visar sig ge lägre driftskostnad och bättre
miljö än grusvägar. Ett fåtal nyanlagda vägar är än så länge grusvägar. Snöröjningen sköts av
entreprenören Gudmundssons Kross & Åkeri.

2017-09-01--2018-08-31
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Skidspåret har under perioden underhållits av Skistar genom gemensamt avtal med grannföreningar.
Med anledning av pågående fibergrävning i vårt område har beläggningsarbete ej utförts detta verksamhetsår
Vi har haft dock haft mindre underhållsåtgärderna såsom slyröjning och gallring längs vägar och
gångvägen bl.a. för ökad sikt och säkerhet i korsningar.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017-09-01 - 2018-08-31
Styrelsen för Stornärfjällets Samfällighetsförening avger härmed följande årsredovisning.
för räkenskapsåret 2017-09-01 - 2018-08-31.

Innehåll
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr).

Under våren 2017 har diskussioner och förhandlingar förts med olika fiberleverantörer och under 2017
skrevs avtal med Skanova / Telia om dragning av fibernät i föreningens område. Planerade beläggningsoch underhållsarbeten för sommaren 2017 lades på is och sedemera även år 2018 med tanke på de
ingrepp i vägområdet nedgrävning av fiber innebär.
Fibergärvning pågår fortfarande och vi arbetar med att få entreprenörer att färdigställa alla vägar m.m.
snarast möjligt efter ursprungligt skick och avtal och dessa kommer därefter besiktigas.

Sida
Vi har beställt arbete med ny gångväg mot Hjortstigen och detta arbete kommer färdigställas under
hösten 2018, kostnaden är uppbokad i årets resultat.
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Föreningen arbetar med medlemsregister i Vägfas som med start under hösten uppdateras varannan månad med aktuella ägareuppgifter från Lantmäteriet, detta för att vårt register skall ha aktuell
status och korrekta uppgifter.

Totalt 4 sidor

Medlemsavgifter
Föreningen har totalt debiterat 1.767.242 kr i medlemsavgifter för perioden 2017-09-01 till 2018-08-31,
Vilket motsvarar per andel 250 kr, föregående år var debiteringen 215 kr per andel inkl skidspår.
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