
Jordti-Alm ii S amfiillighetsfii rening

Fiirvaltningsberiittelse 20f 20501 - 20130430

Styrelsen fiir Jordii-Almii Samfiillighetsfiirening har under verksamhetsiret 20ll '2012

haft fiilj ande sammansiittning:

Sune Johansson
Roland Karlsson
Marianne Gylling
Morgan Andersson
Johan Engvall

Mattias Johansson
Giithe Karlsson

Per Ivar Andersson

Per Wargeus
Karin Akessson Rehnholm

Ronny Gustavsson
Calle Nordheim

Ordftirande
Vice ordfiirande
Sekreterare
Kasstir
Ledamot

Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Adjungerad

Revisor
Revisor

Revisorssuppleant
Revisorssuppleant

I valberedningen har , Catharina Granqvist, Calle Nordheim och Peter Hugmark

deltagit. Peter Hugmark har varit sammankallande.

Hiindelser:
Styrelsmiiten har hfl ltits 1 2050 1 9, 120624, 1207 22' l2lll7, 130202.

Ordinarie fiireningsstiimman hiills 120722.
Pi flrsstf,mman gavs styrelsen i uppdragatt arbeta vidare med ett fiirslag till nytt

andelssystem. Det nya systemet innebiir en sammanslagning av nuvarande GAl och

GA2 och har en utjiimnande effekt i fiirhflllande till dagens. Styrelsen har under flret

tillsiint samtliga deliigare fiirslag till nya andelstal. Till dags dato har tvfl deliigare frin

samma fastighet tackat nej till fiirslaget. Ovriga har tackat ja.

Inga fiiriindringar av andelstal har skett under verksamhetsiret.

Ekonomi:
Fiireningens ekonomi kan siigas vara god Arets resultat visar pi ett iiverskott pfl ca.

13000 kr. Overskottet fiireslfls iiverfiiras i ny riikning ftir tzickande av kommande

utgifter.
En detaljerad redovisning av ekonomin framgir av kassarapporten.
Statliga och kommunala bidrag har ftirdelats pfl respektive GA 1 och GA 2.



Viigunderhflll:
Ett antal stenar liings den asfalterade delen har plockats upp ur viigbanan och hilen
efter dessa har i omgingar fyllts igen med ny beliiggning

Under viren har grusvflgarna skrapats och saltats.
Slfltter av vflgrenar har utfiirts.
Kontroll och rensning av driinering liings viigens striickning har utfiirts.
Vinterviighillningen har skiitts av Kjell Svensson, Esketorp med plogning och sandning.
Halkbekiimpning med sand har ocksi giorts av Roland Karlsson.
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