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Nytt år med nya Svanviksblad! Utomhus är det
fortfarande vinter, men ljuset är på väg tillbaka,
påminnande om att snart är det vår igen!
Styrelsen: Styrelsen har beslutat bordlägga frågan
om asfaltering till kommande styrelse. Frågan har
visat sig mer komplicerad och kräver mer av
utredningar och konsultstöd än vad som tidigare
förespeglat oss. För kommande säsong föreslår vi att
istället att reparera de vägavsnitt som har värst
skador. Mer om detta vid kommande årsmöte.
Styrelsen har vidare omkonstituerat sig, vilket innebär
att fram till kommande årsmöte Mats Nyborg har
ansvar för Vatten&avlopp och Janne Hammar har
ansvar för Vägar. I övrigt är styrelsens
ansvarsfördelning oförändrad.
Vatten & avlopp: Fortsatt noterar vi med glädje att vi
inte har några indikationer på pågående läckage i vårt
dricksvattennät. Allt arbete som lades ned 2017 och i
början på förra året har visat sig väl investerat i bättre
kontroll av vårt nät och bättre diagnostik för att tidigt
upptäcka läckage.
Grönområden: Vi kommer att träffa kommunen
framöver för att gemensamt komma överens om ett
uppdaterat skötselavtal vad gäller vår skogsmark. Ett
förslag till nytt avtal har tagits fram av vår
grönområdesansvarige.
Vägar: Alla har säkert sett, eller känner till, att arbeten
har utförts på Frupallsvägen. Från styrelsen vill vi
vara mycket tydliga med att dessa arbeten inte har
utförts i enlighet med de beslut som tagits vid
styrelsemöten. Styrelsen har även vetskap om att
dessa arbeten är anmälda till Länsstyrelsen. Det
pågår i nuläget en tvist med den entreprenör som
utfört arbetet. Tvisten har inneburit att styrelsen har
sett sig tvungen att söka juridisk hjälp i form av
rättshjälp. Rättshjälp ingår i de försäkringar som
föreningen innehar.
Denna tvist kan komma att innebära att styrelsen ser
sig tvungen att kalla till en extrastämma för att
informera om ärendet och söka medlemmarnas stöd i
att fortsatt driva ärendet. Om ärendet kalendermässigt
ligger passande med kommande ordinarie årsmöte,
tas information och beslut istället på detta möte.
Om det finns frågor kring detta, kontakta gärna
ordföranden Mats Nyborg eller vägansvarig Janne
Hammar.

