
Viksbergs samfällighetsförenings (VSF) Verksamhetsberättelse för år 2004. 
  
Styrelsen, revisorer och övriga funktionärer har under året varit 
  
Styrelsens ledamöter: 
     Ordförande                    Björn Olsson: 
     Kassör                            Lennart Elfving 
     Sekreterare                   Roland Avango 
     Vice Ordförande            Sten Gidlund 
     Vice sekreterare             Mikael Halldin 
  
     Suppleanter                    Monica Hagström 
                                           Karl-Göran Frank 
                                           Lars-Gunnar Grip 
  
     Revisorer                        Anita Marklund 
                                           Hans Lindberg 
  
     Revisorssuppleanter        Anita Saldén-Enérus 
                                           Jan Hedin 
  
     Valberedning                  Aud Elfving sammankallande 
                                           Tage Stödberg 
                                           Lotta Rosén 
  
Styrelsen har sammanträtt vid 7 stycken protokollförda möten, samt genomfört en områdesbesiktning 
tillsammans med Viksbergs Tomtägareförening VTF. 
  
Under år 2004 utförd verksamhet. 
Styrelsen har följt årsmötets rekommendation att vara mycket sparsamma med nyinvesteringar då
kommunens beslut att införa kommunalt vatten och avlopp i området kommer att innebära kraftiga in-
grepp i våra vägar och stigar. Drift och underhåll av vägar, stigar och grönområden har utförts som
tidigare.  
Vid ett tillfälle har ett företag, Trädklättrarna, anlitats för att ta ner en hög björk på holmen. Metoden
som användes, att ta ned trädet i bitar, är ett bra alternativ om terrängen är svår och trädet är dåligt.  
Slyröjning och trädfällning har utförts av tomtägare efter beslut av styrelsen i samband med
områdesbesiktningen. 
  
Under år 2005 planerad verksamhet. 
Vi kommer att fortsätta vara sparsamma med förenings kapital i syfte att spara för de närmaste årens
utgifter i samband med införandet av kommunalt vatten och avlopp. Vi kommer att laga stigar och vägar,
så kallade potthål, och fortsätta ta ner farliga träd på allmänningen. 
Förhoppningsvis kommer också de gemensamma arbetsdagar som tomtägareföreningen planerar att ge
trivsammare grönområden och minska kostnaderna för dyra entreprenörer för detta arbete.    
  
Viksberg 2005-02-20 
Viksbergs Samfällighetsförenings styrelse 
  
Björn Olsson      Lennart Elfving      Roland Avango      Sten Gidlund      Mikael Halldin 
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