
2017-06-10 
JORDO-ALMO 
SAMFALLIGHETSFORENING 

Forvaltningsberattelse for verksamhetsaret 
2016-05-01—2017-04-30 

Foreningen 
Foreningens andamal ar att forvalta gemensamhetsanlaggningen Jordo ga:l, som bestar av de 
enskilda vagama Norra Jordovagen och Jordosundsvagen (vagnummer 20343) med en 
sammanlagd langd av 3,18 km. Samfalligheten ombildades vid en lantmateriforrattning 2014, 
da tva gemensamhetsanlaggningar slogs ihop till en, varvid andelstalen omraknades. 

Antalet medlemmar ar 81, dar varje fastighet har ett medlemskap oavsett antal delagare. 
Medlemskapet foljer fastigheten. 
Permanentboende 16 
Fritidsboende 60 
Skogs-och jordbruks-fgh 5 

Foreningen ar medlem i riksorganisationen for enskilda vagar R E V . 1 medlemskapet ingar 
bland annat fbrsakring med egendomsskydd, ansvars- och olycksfallsforsakring samt 
radgivning inom omradena lantmateri, vagteknik och juridik. 

V i samarbetar huvudsakligen med Trafikverket och Lantmateriet. 

Styrelse och fortroendevalda 
Styrelsen for Jordo-Almo samfallighetsforening har under verksamhetsaret 2016-2017 
haft foljande sammansattning: 

Marianne Gylling Ordforande 
Roland Karlsson Vice ordforande 
Henrick Gyllberg Sekreterare 
Anders Rehnholm Kassor 
Per Ivar Andersson Ledamot 

Mattias Johansson Styrelsesuppleant 
Magnus Granqvist Styrelsesuppleant 

Revisorer 
Per Wargeus Revisor 
Anna Ozolins Revisor 

Ronny Gustavsson Revisorssuppleant (avliden januari 2017) 
Calle Nordheim Revisorssuppleant 
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Valberedning 
Peter Mattsson Sammankallande 
Leif Denneberg 

Catharina Granqvist omvaldes pa stamman 2016, men avsade sig uppdraget strax darefter. 

Firmatecknare 
Foreningens firma har tecknats av kassor Anders Rehnholm och ordforande Marianne 
Gylling. For belopp overstigande 25 000 kronor kravs firmateckning av bada. 

Moten 
Ordinarie fbreningsstamma hoUs 2016-07-24. 
Styrelsen har under verksamhetsaret haft sex protokollforda moten: 2016-05-07, 2016-08-28, 
2016-11-12, 2017-01-21,2017-02-05 samt 2017-03-26. 

Handelser 
• Trafikverkets aterkommande tillsyn av vagama gjordes i oktober 2016, varvid man 

konstaterade, att det firms behov av forsegling av de belagda vagdelama, sa att vatten 
inte tranger ner i vagkroppen, i ovrigt utan anmarkning. 

• Styrelsen har under verksamhetsaret arbetat med forberedelser for fomyad belaggning 
av vagen genom bland annat inhamtande av offerter fran flera firmor. Skanska 
bedomdes ha det basta och aven det lagsta anbudet. Vagbelaggningen utfbrdes strax 
efter utgangen av detta verksamhetsar. 

• Henrick Gyllberg har deltagit i REV:s aterkommande kurs for styrelseledamoter i april 
2017 

• Tva fastigheter har andrat nyttjandet och darmed fatt nya andelstal. Detta ar armialt till 
lantmateriet for registrering i fastighetsregistret. 

• En fastighet (Jordo 2:48) har bytt agare under aret. 

Vagunderhall 
Det reguljara vagunderhallet har skotts av Roland Karlsson och Per Andersson. Vid behov 
anlitas externa firmor. 

• Hyvling, saltning och grusning av grusvagama. 
• Slatter av vagrenar har gjorts liksom sikt- och slyrojning pa diverse olika strackor. 
• Lagning av potthal. 
• Dikesrensning 
• Kantforstarkning med grus vid overgangen mellan Almo och Jordo. 
• Lovstadning mellan vissa stenmurar. 
• Reparation av stenmur, dar en storre sten riskerade att ramla ut pa vagomradet. 
• Borttagning av stormfalld tradgren pa vagen 
• Utsattning och borttagning av snopinnar. 

Snorojning och sandning har utforts av Kjell Svensson, Esketorp enligt avtal. 
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Ekonomi 
Foreningens ekonomi har under senare ar paverkats av att de statliga bidragen sankts 
successivt under aren 2014-2016. Aven de kommunala bidragen tenderar att bli mindre lor 
varje ar. Mellan 2014 och 2016 har de totala bidragen minskat fran ca 53 800 kr till ca 36 800 
kr. Inga ytterligare sankningar av det statliga bidraget ar dock aviserade i nulaget. Som en 
konsekvens av detta, har det varit nodvandigt att hoja utdebiteringen, vilket manga sakert 
noterade vid den senaste utdebiteringen. 

Vid verksamhetsarets slut visar bokslutet ett overskott, men den kommande fakturan fran 
Skanska gor att var kassa, sarskilt fomyelsefonden, krymper hogst vasentligt, aven om 
vagbelaggningen till merparten bekostas av statliga bidrag. En detaljerad redovisning av 
ekonomin framgar av kassarapporten samt forslag till inkomst och utgiftsstat (budget). 

Jordo 2017-07-01 

For stvrelsen 
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