5.

Ekonomi och bidrag

Ansökan bidrag lekplatsen

Kerstin har påbörjat en ansökan om bidrag från kommunen gällande lekplatsen.

Föreningen måste också göra en ny ansökning för bidrag från kommunen för 2021. Ansökan

skall baseras på uppgifter för 2020. Under 2020 har vi fått 290 000:- från kommunen ca

5 500:- från trafikverket och 560 000: från medlemsavgifterna
6.

Gång och cykelväg Stig Olin

VF har fått svar från Tingsrätten att de delar Kronofogdemyndighetens beslut om att VF inte

visat att man förvaltar marken S:28. Detta står dock tydligt i 1971 års förrättningsbeslut och i
anläggningsbeslutet.

Ärendet flyttas nu till tingsrätten som ett vanligt tvistemål. VF måste fortfarande bevisa att

vi förvaltar den berörda marken samt visa var staketet är placerat idag och hur bred stigen

är idag. Bilder finns där det framgår att stigen idag endast är 1,5 m bred. Stämningsansökan
inges inom kort.

--....
7.

Ser kon avtalet

Idag betalar vägföreningen ca xxx kr per år till Serkon för att hålla och uppdatera

medlemsregistret och fakturera den årliga medlemsavgiften. Detta känns dyrt med tanke på
att de får all info färdig från VF. Serkon fakturerar medlemmarna tillsammans med för

kommunavgiften för WS. Styrelsen är överens om att det är effektivt att få in avgiften till VF

på detta sätt. Bengt och Kerstin har sökt dem för ett möte för att diskutera bättre service och

listor från dem.

8. Andelar I föreningen

Styrelsen behöver uppdatera och anmäla antalet andelar i VF till Lantmäteriet. Totalt har VF
idag 1040 andelar registrerade hos Lantmäteriet.

Andelarna ändrar sig tex när någon river en sommarstuga eller bebygger en tomt. Endast

tomt är 0,5 andel, sommarstuga 1 hel och åretruntboende 2 andelar. Detta ska uppdateras.
9.

Apcoa avtalet vs Securitas

Bengt har blivit kontaktad av Securitas ang att ta över avtal om parkeringen i området. Idag

får vi xx% av själva parkeringsavgiften i ersättning. Securitas erbjuder oss ett högre procental.
VF är dock nöjda med Apcoa så ett byte av bolag måste analyseras tex. vem äger skyltarna
som är uppsatta. Nina kollar upp.

I hela vägföreningens område råder parkeringsförbud men VFi har valt att endast sätta

parkeringsavgift under sommarmånaderna och endast från Allmänningsvägen och ned mot

havet. Dock får man ej parkera på övriga vägar om det stör trafiken. Det har framkommit att

en del parkerade bilar gör det. Nina kontaktar Apcoa för att se om de har någon information
vi kan sätta på denna typ av parkeringsförseelser för att vänligen be dem parkera någon

annanstans annars kommer vi i framtiden att bötfälla.
10. Rapport från vägansvariga

Sten rapporterade om asfaltskador på bla Rådjursstigen/Rådjursvägen, Gottåkravägen vid

Elvabovägen samt mitt på Gottåkravägen.

Det saknas också ett lock till en brunn på Vikensvägen. Kommunen hävdar att det är VF:s
brunn men Sten hävdar bestämt att den är kommunens, avdelningen för mätningar

