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Barnviksnäs-Tranarö samfällighetsförening
Verksamhetsberättelse för år 2003, 1 jan – 31 dec.
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Styrelsemöten
Styrelsen har haft fem protokollförda möten. Därutöver möten med delar av styrelsen i
samband med diverse arbeten, besiktningar , etc.
Nya medlemmar
Ett flertal ägarbyten av fastigheter har ägt rum i vårt område under året. Nya medlemmar
hälsas välkommen och erhåller en orienteringsskrift som beskriver i korthet om rättigheter
och skyldigheter inom vår samfällighet. Tyvärr kan det dröja innan styrelsen får vetskap om
ägarbyten.
Årsmötesprotokoll finns uppsatta på anslagstavlorna korsningen Tranarövägen-Ejdervägen
samt Tranarövägen-Havsörnsvägen.
Försäkringar
Samfällighetsföreningen är ansluten till REV – Riksförbundet för enskild väghållning och har
ansvars- och basgarantiförsäkring.
Våra vägar
Föreningens vägnät är 7150 meter.
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Statsbidrag till vägar
Tranarövägen, Havsörnsvägen, Ejdervägen och Blåhakevägen är berättigade till statsbidrag
Vägar- vägarbeten
Under år 2003 har vägunderhållet varit av liten omfattning, under år 2004 skall förberedelser
för asfaltering göras. Gropar skall fyllas ut, större stenar som trycker upp asfalten skall grävas
upp, vägkanter lagas där så erfordras, allt för att kunna asfaltera under år 2005, med som vi
tror, att dessa förberedande åtgärder skall ge bästa möjliga förutsättningar för bra vägar.
Väg- trafikspegel
Uppsatt trafikspegel vid korsningen Tranarövägen- Blåhakevägen försvann. Ny spegel
uppsattes, den har fått vara kvar.
Vassröjning
För att i möjligaste mån återställa den ursprungliga naturen vid stränder och vikar har
vassröjning utförts.
I möjligaste mån har det tagits hänsyn till fågel och djurliv.
Erfarenhet av vassröjning inom föreningen saknas och vi har förlitat oss på entreprenören.
Av kostnadsskäl har samordning med grannföreningen etablerats.
Vassröjningen kommer att fortsätta ytterligare ett par omgångar.
Det är angeläget att inga båtar ligger efter strandkanterna vilket försvårar och hindrar arbetet.
Vinterväghållning
Mark o Väg svarar för plogning och sandning, av kostnadsskäl är det endast vägfogden som
får beordra extra utryckning vid oväder.
Sandlådor
Ett antal cementringar har bytts ut mot sandlådor av armerad glasfiber med lock, vilket är
mera praktiskt och ser trevligare ut.
Trädfällning
Några av våra medlemmar har haft önskemål om borttagande av träd för bättre utsikt m.m.
Styrelsen är positiv till detta, men kommunens skogvaktare, som får räknas som expert, tar
ställning till sådana önskemål och ansvarar för avverkning. Vi får icke på egen hand ta ned
träd på mark utanför den egna tomten.
Arbetsdagarna
Vädret gynnade oss såväl på vår, som höstens arbetsdagar, viket bidrog till en god
uppslutning. Önskvärt är förstås att ännu fler kan ställa upp, det finns mycket man kan göra
för att ytterligare höja standarden inom vårt fina område.
Fortsättningsvis kommer vi att lägga ett sammanhängande arbetspass från kl 10.00 till 14.00,
som då avslutas med något att äta och dricka samt avprickning av de som fullgjort sitt
arbetspass. Ändringen till ett sammanhängande arbetspass är för att effektivisera arbetsdagen.
Styrelsen föreslår också att ersättningen höjs från 100:- till 150:- per fastighet.
Tack till alla som ställt upp på arbetsdagarna.
Ett speciellt tack till Britta med medhjälpare som svarade för utspisningen.
Reservera Lördagen den 15 Maj 2004 kl. 10.00
och/ eller Lördagen den 25 September 2004 kl. 10.00
för kommande arbetsdagar.
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Båtar och bryggor
Åter en sommar med fint båtväder. Full aktivitet kring båtlivet under juli – augusti, men sedan
glömmer en del bort sin båt. Roddbåtar ligger lite hur som helst utmed våra stränder.
Styrelsen har tidigare uppmanat båtägare –som inte har båtplats vid våra bryggor- att märka
sina båtar med namnskylt. Det ligger idag ett antal båtar på land som troligen ej varit i sjön på
flera år. På arbetsdagen våren 2003 samlades ett antal omärkta båtar ihop och lades bakom
båtskjulet, några upprörda båtägare ringde och frågade varför deras båt låg där. Hur skall man
kunna veta vad som är övergivet när båtarna ligger omärkta på land , och vad skall vi göra
med ev. skrotbåtar ? Skall samfälligheten forsla bort båtarna till sopstation ?
Båtuppläggningsplatsen
Efter sjösättning är det båtägarens ansvar att städa på uppläggningsplatsen, det är förbjudet att
lämna presenningar, färgburkar, spillolja gamla batterier etc. på uppläggningsplatsen.
Båtställningar skall monteras ner och ställas undan. Uppställningsplatsen skall fungera som
bilparkering under sommaren. Skärpning.
Barnbadet
En fin badsommar samlade många badande vid vår populära badplats. Tyvärr blev stegen på
badflotten skadad och senare även hopptornet. Reparation skall ske av stege och hopptorn och
vara på plats till kommande badsäsong.
Tennissektionen med Boule
Intresset för tennisspel bland medlemmarna i samfälligheten är fn. lägre än tidigare.
KM ställdes in på grund av för få deltagare, likaså den tidigare populära familjedagen.
Årsavgiften för medlemskap i tennissektionen är 100:- , vilket berättigar till fritt spel efter
tidsbokning på aktuellt spelschema. Tennisskola genomfördes i juli månad under ledning av
tränare från Gustavsbergs tennisklubb. Rensning och gräsklippning kring tennis och
boulebanan har utförts ett antal gånger under sommaren. Boulebanan nyttjas ganska flitigt
vilket är glädjande.
Midsommarfesten
Traditionsenlig midsommarfest arrangerades, lite regn avskräckte icke publiken, Lilian med
medhjälpare såg till att allt fungerade, tack Lilian!
Parkerade fordon – hur kör Du ?
Styrelsen har tagit fram ett informationsblad att sätta på bilar när parkering anses olämplig.
Våra vägar är relativt smala och större och brådskande transorter måste kunna komma fram.
Tänk också på att köra varsamt på våra vägar. Hjälp till och håll efter eventuella fortkörare.
Barn och djur måste skyddas.
Betalningsrutiner
Tyvärr tycks det alltid finnas en viss eftersläpning med att betala årsavgiften. Vi behöver
pengarna för verksamheten, dessutom tar det tid , kraft och onödiga kostnader att påminna de
som inte betalar i tid. Fortsättningsvis kommer efter förfallen betalning, en påminnelse
inklusive förseningsavgift, därefter överlämnas ärendet till inkasso vilket leder till ökade
kostnader för berörda medlemmar. Det är varje fastighetsägares skyldighet att i tid betala
årsavgiften oavsett om inbetalningskort erhållits eller ej. Kontakta kassören om någon
oklarhet råder.
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Slutord
Styrelsen tackar alla medlemmar för god uppställning och samarbete under året.
Styrelsen
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Lars Bovin

Reino Mastomäki

Kjell Torines

Fredrik Nilsson

Helen Hamell

Rolf Seydlitz

