Verksamhetsberättelse Ekås samfällighetsförening 2019
Gemensamma grönområden
Gröngruppen har fortsatt sitt arbete med planerat underhåll under året. Ingen fällning har utförts. Man har
lyckats rekrytera någon ytterligare medlem i gruppen men andra har istället avslutat sitt engagemang.
Information
Ett välkomstbrev har skickats ut till samtliga hushåll i området. Brevet innehåller bl a information om
styrelsen och föreningsarbetet, avgifter och annat som rör vårt fina område.
Arbetet med att sammanställa en lista med mejladresser till samtliga hushåll i området har fortsatt. Syftet
med denna lista är att när så behövs kunna kommunicera smidigare och snabbare.
Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats. I konsultation med Riksförbundet för Enskilda Vägar har beslutats
att i fortsättningen enbart lägga upp årsstämmoprotokollen. Detta i enlighet med skrivelsen i kapitlet om
Juridik och Förvaltning i EVA-REV handboken.
Arbetet kring deltagande i grannsamverkan har fortsatt även under 2019, men dessvärre har vi fortfarande
för få frivilliga ombud.

Underhåll
Lekplatserna och rekreationsytorna har under 2019 fått stå tillbaka något. På underhållsdagarna har frivilliga
krafter reparerat, målat och fräschat upp lekplatsutrustning, så som linbanan och lekstugan.
De två underhållsdagarna var lyckade och de förhållandevis få fastigheter som deltog gjorde ett gott arbete.
Det har länge pågått diskussioner kring det bullerplank och insynsskydd mot Sandövägen som utgör
gemensamhetsanläggningen Vallda GA:42. Stämman tog ett beslut om att hjälpa till med finansiering, men
kostnaderna skenade iväg efter en närmare besiktning av stolparna och beslutet har därför inte realiserats.
Diskussionen kring planket och dess upprustning fortsätter.
Brevlådor har flyttats till andra sidan Björkbacken.
Vi har sett över de avtal vi har med utomstående entreprenörer för t ex sandning, snöröjning och
gräsklippning för att säkerställa att vi har den bästa lösningen.
Trafik och säkerhet
Farthindren har fortsatt diskuterats och det har även under 2019 inkommit önskemål både om fler och färre
hinder i vägarna. Något konkret förslag till mer permanent lösning har inte presenterats för styrelsen.
Brunnarna har setts över.
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