Viksbergsbladet 2016

Matnyttig information från Viksbergs Samfällighetsförening!
Ny och uppdaterad information läggs ut på hemsidan:
www.viksberg.org
Prenumerera gärna på nyheterna per e-post – skicka namn, fastighetsbeteckning
och e-postadress till nyheter@viksberg.org
Samfällighetsföreningens styrelse 2016
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Vice ordf.
Vice sekr.
Suppleanter

Johan Johander
Åsa Lindgren
Kenth Thomasson
Niklas Modig
Bert Johansson
Tomas Ekelöf
Jonny Petterson
Sonny Sommevåg

Ekvägen 26
Skatstigen 1
Örnstigen 18
Idegranstigen 11*
Häggstigen 16
Lodjursvägen 3*
Ekvägen 9*
Storkvägen 7

ordförande@viksberg.org
sekreterare@viksberg.org
kassor@viksberg.org
vice.ordforande@viksberg.org
vice.sekreterare@viksberg.org

*Medlem fritidsboende i området. Övriga är fastboende.

Kontakt i olika typer av ärenden
Kopiera alltid in info@viksberg.org när du skickar en fråga till styrelsen, även om du riktar den till någon enskild funktionär.
Frågor om byggärenden, båtuppläggningsplatser, vägar,
snöröjning, grönområden, bryggor m m ...................................... info@viksberg.org
Ekonomiska frågor: ...................................................................... ekonomi@viksberg.org
Frågor om arbetslag: .................................................................... arbetslag@viksberg.org
Viltvårdsfrågor: ............................................................................. jakt@viksberg.org
Viltvårdsfrågor kan även ställas direkt till de av föreningen anlitade jägarna (kontaktuppgifter finns på hemsidan).
Övrigt
Sommarvatten: ............................................................................. sommarvatten@viksberg.org
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Viksbergs Samfällighetsförening
Box 19101, 152 27 Södertälje
Postgiro 32 85 77 – 2 Org.nr. 717904-5989 www.viksberg.org
________________________________________________________________________________________________________________________

Har du frågor eller ärenden till styrelsen?
Datum för styrelsesammanträden publiceras på hemsidan. Medlemsärenden som kräver behandling i styrelsen skickas skriftligt till styrelsen per post eller epost (info@viksberg.org). Svar meddelas per brev eller e-post beroende på ärende.

Vårens arbetsdag hölls lördagen 23 april och höstens
arbetsdag är planerad till lördagen 24 september kl 914. Kontrollera på hemsidan om du inte vet vilket arbetslag du tillhör.
Områdesbesiktning av grönområdena görs lördagen
20 augusti. Anmäl ärenden som du önskar att styrelsen tittar på senast en vecka i förväg.

Prenumerera gärna på nyheter per e-post genom att
anmäla dig via kontaktformulär på hemsidan.
Kort från årsmötet 2016
Årsmötet hölls 25 mars i Södertälje stadshus. Fullständigt protokoll från årsmötet finns på hemsidan.

Inflyttningen till Viksberg fortsätter. Idag bor 47%
permanent i området.
Blanketter för ändrade medlemsuppgifter finns på
hemsidan. Använd dem för att meddela ägarförändringar till styrelsen så att information kan skickas rätt
och avgifter debiteras korrekt.

Styrelsen i dess helhet omvaldes under årsmötet. Ledamöter är Johan Johander (ordförande), Kenth Thomasson (kassör), Åsa Lindgren (sekreterare), Niklas
Modig (vice ordförande), Bert Johansson (vice sekreterare) samt suppleanterna Jonny Petterson, Tomas
Ekelöf och Sonny Sommevåg (se sista sidan för en
bildpresentation av hela styrelsen).

På hemsidan återfinns även de regler och policys som
gäller för olika typer av ärenden,
Kör försiktigt! Särskilt med tanke på alla barn i området manar vi till extra försiktighet och hänsyn. Under
sommaren kommer trafiksäkerhetsåtgärder att införas i området. Glöm inte att varna grannar och föreningen för begränsad framkomlighet på grund av
bygge.

Föreningens ekonomi är fortsatt stark. Likviditeten är
god, och tidigare års positiva resultat och fonderingar
har gjort att det finns täckning för stor del av den
närmaste tidens investeringsbehov. Styrelsen har
dock gjort en översyn av nuvarande och framtida
finansieringsbehov för framförallt vägarna i området.
Detta har landat i att vi behöver bygga en större buffert för kommande upprustningar (inom 5-10 år) för
att inte drabbas av stora kapitalbehov senare. Dels föreslås öronmärkning av del av föreningens nuvarande
medel till just vägar genom fondering, dels föreslås
att under de kommande åren ta in något mer medel
för medlemmarna genom årsavgiften för att undvika
chockhöjning av avgiften enstaka år i framtiden. Årsmötet beslutade i enligt med styrelsens förslag om en
höjning av avgift per andel till 1 500kr.

Privat eldning av sly och avfall på gemensam mark är
stängt förbjuden. Eldning för samkväm och grillning
får bara ske på iordningställda platser under ansvar.
Anläggning av parkeringsplats på allmänning. Se
hemsidan ”VSF regler och policys” punkt 7 som behandlar detta utförligt.
Båtuppställningsplatsen vid båtklubb 5 abonneras.
Kontakta styrelsen för mer information.

Liksom föregående år beslutades att styrelsen driver
sommarvattenanläggningen ett år till vid sidan om
samfälligheten då det inte ingår i anläggningsbeslutet. Sommarvattenavgiften höjdes till 700 kr för att
täcka driften. Plombering genomfördes under maj för
fastigheter som valt att inte ha sommarvatten eller
som trots påminnelser inte betalt sommarvattenavgifter för 2015 eller tidigare år.

Båtklubbar i Viksberg – kontakter:
Båtklubb 1
Lennart Sveijer
Tel. 550 944 75
Båtklubb 3
Lennart Johnsson Tel. 550 945 21
Båtklubb 5
Per-Åke Karlsson Tel. 0703101696
Båtklubb 6
Nils Hedin
Tel. 0762787438
Viksbergs båtklubb, en enskild förening vid Viksäters
bad, kan också kontaktas för båtplats.
batklubb@viksberg.nu
www.viksberg.nu

Årsmötet röstade nej till inlämnad motion om att utreda införande av bommar vid infarter i området, särskilt Ekvägen. Årsmötet beslutade även mot styrelsens proposition att på prov anlita vaktbolag för rondering och tillsyn över parkeringssituationen i området.

Nya båtklubbar. Trycket på båtplatser är högt och
föreningen stöder start av nya båtklubbar.
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Styrelsen önskar alla en riktigt bra sommar
och god fortsättning.
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VSF Styrelse 2015

Johan Johander
Ordförande

Kenth Thomasson
Kassör

Åsa Lindgren
Sekreterare

Niklas Modig
Vice ordförande

Bert Johansson
Vice sekreterare

Tomas Ekelöf
Suppleant

Jonny Petterson
Suppleant

Sonny Sommevåg
Suppleant
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