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Verksamhets- och förvaltningsberättelse 2021
Styrelsen för Rockvallens samfällighetsförening får härmed avge berättelse över
verksamheten och förvaltningen avseende tiden 1 januari – 31 december 2021.
Årsmötet genomfördes långfredagen den 2 april 2021 utomhus på förre
ordförande Leif Jakobssons gårdsplan detta på grund av det rådande Corona läget.
Se årsmötesprotokoll 2021 på vår hemsida Rockvallen.se
Följande personer var vid förvaltningsårets utgång valda till ledamöter i styrelsen,
revisorer, eller andra förtroendeposter:

Styrelse
Ulf Eriksson-Alvtun, ordförande
Håkan Carlberg, kassör
Viktor Wallström sekreterare
Richard Greilert, ledamot, vägfogde
Mathias Abrahamsson, suppleant
Peter Sjödén, suppleant

Revisorer
Lars Marén, revisor
Staffan Almesjö, revisor
Jonas Backén, revisorssuppleant

Valberedning
Jon Wagenius, sammankallande
Mats Fryxell
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Allmänt om verksamheten
Några stora skador på vägen vid snösmältningen uppkom inte beroende
på att snöplogkanterna under våren plogades bort från diken i syfte att
underlätta snösmältningen och undvika skador på vägen.
En skada uppkom dock på vägen mellan stamfastigheterna 3:51 och 4:13,
vid en trumma där smältvatten rann vid sidan av trumman och vägbanan revs upp.
Trumman grävdes upp, byttes ut och vägbanan återställdes.
Under sommaren har två ytterligare mötesplatser färdigställts och skyltats upp.
Totalt har vi nu fyra uppmärkta mötesplatser som förhoppningsvis ska förbättra
trafikläget längs vägen. Vägen har dessutom under juni månad hyvlats, grusats och saltats.
Totalt fördelades 6 lastbilsflak grus ut på olika delar av vägen.
Under hösten träffades avtal om plogning för säsongen 21/22 med Vidar Wagenius
Kostnader och intäkter
De stora kostnaderna under året utgörs av 2 poster, dels för snöröjning c: a 53 tkr,
samt vägunderhåll c: a 62 tkr.
Inkomsten förutom det statliga bidraget var en vägavgift för 2021 på 1500 kr /andel.
Utöver detta hänvisas till bilagda balans- och resultaträkning för verksamhetsåret 2021.

Förslag till disposition av samfällighetens vinst eller förlust:
Till föreningsstämmans förfogande står följande balanserade medel.
Underhållsfond
Årets resultat
Styrelsen föreslår att medlen disponeras sålunda:
Att i ny räkning överföra

149 669 kr
9 490 kr
15 701 kr
174 861 kr
174 861 kr
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Dag som nedan år 2022

Ulf Eriksson Alvtun 2022-02-16

Håkan Carlberg 2022-02-16

………………………………………………

…………………………………………….

Viktor Wahlström 2022-02-16

Rickard Greilert 2022-02-16

…………………………………………….
Mathias Abrahamsson 2022-02-16
……………………………………………

…………………………………………….
Peter Sjödén 2022-02-16
………………………………………….

