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Styrelsen fiir Jordii-Almii samfiillighetsfiirening har under verksamhetsiret 20ll -2012
haft ftilj ande sammansiittning:

Sune Johansson Ordfiirande
Roland Karlsson Vice ordfiirande
Marianne Gylling Sekreterare
Morgan Andersson Kassiir
Johan Engvall Ledamot

Mattias Johansson Styrelsesuppleant
Giithe Karlsson Sfyrelsesuppleant

Per Ivar Andersson Adjungerad

Per Wargeus Revisor
Karin Akessson Rehnholm Revisor

Ronny Gustavsson Revisorssuppleant
Calle Nordheim Revisorssuppleant

I valberedningen har Ronny Gustavsson, Calle Nordheim och Peter Hugmark deltagit.
Ronny Gustavsson har varit sammankallande.

Hiindelser:
styrelsmiiten har hflllits I 10507, I 10619, 110724, I l09l0,l I I 1 13 120303.
Ordinarie fiireningsstiimman hiills 1007224.
Ordinarie tillsyn av trafikverket har giorts 20ll-09-22.
Under iret har styrelsen arbetat fram ett fiirslag till ftiriindrat andelssystem.
Inga fiiriindringar av andelstal har skett under verksamhetsflret.

Ekonomi
Fiireningens ekonomi kan siigas vara god .&rets resultat visar pi ett iiverskott pfl ca.
19000 kr, vilket delvis ftirklaras av en mindre kostnad ftir vinterviighillning iin
budgeterat. Overskottet fiireslis iiverftiras i ny riikning ftir tiickande av kommande
utgifter.
En detaljerad redovisning av ekonomin framgir av kassarapporten.
Statliga och kommunala bidrag har fiirdelats pi respektive GA I och GA 2.



Viigunderhill
Ett driiningsdike har grflvts liings med Kolonnbacken med avsikt att minska viigens
riirelser vid tj iillossnin g.
Vid kurvan utanfiir fastigheten Jordti 1:1 har breddningsarbete och utfyllnadsarbeten
utftirts.
Fiir dessa fvi arbeten har siirskilt driftsbidrag utgitt.

Pfl fastigheten Jordii 3:2 har tvi stora triid i stenmuren fiillts.
Siktriijning har utfiirts bl.a i Almiimarken. Pi utsatta stiillen har gjorts diskesrensning
och rensning har giorts av samtliga viigtrummor.
Pfl Jordiisundsviigen har ett antal stiirre stenar plockats upp frin viigbanan och
vf,grenen.
Under vflren har grusvfigarna skrapats och saltats.
Slitter av viigrenar har utfiirts.
Vinterviighflllningen har skiitts av Kjell Svensson, Esketorp. Halkbekiimpning med sand
har dock giorts av Roland Karlsson.
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