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Styrelse: 

Arsstamma: 

Styrelsemoten: 

Forvaltning: 

Behandlade stOrre 
arenden: 

ForvaItningsberattelse fOr f6rvaItningsar 2015 

Ordforande Fredrik Moran 

Vice ordforande Jari Aaltonen 

Kassor Lars-Olof Werme 

Sekreterare/we b bmaster Kenneth Carlsson 

F orvaltare/ledamot Herbert Birgmann 

F orvaltare/ledamot Gunilla Henriksson 

Forvaltare/ledamot Hakan Larsson 

Suppleant Ann-Christin Hansson 

Suppleant Thomas Thorstensson 

Suppleant Rolf Toresson 


Stamma holls 150319 i Lerbergsskolans matsal. 

Under forvaltningsaret har 9 protokollforda styrelsemoten hallits. 

Foreningen har att forvalta GA:2, som vi kallar for 120-andelen 
(garagen, dartill horande elektriska anlaggningar, planteringar och 
biluppsHillningsplatser), samt GA:3, som vi kallar 171-andelen 
(fdrbindelseleder, planteringar, lekplatser och fiberoptiskt nat). 

Ekonomi 
Ett av torgen har rustats upp. Kostnaden for detta blev hogre an 
beraknat, vilket bidrog till att budget for 2015 overskreds. Samtliga 
torg ar nu renoverade. Inkop och uppsattning av den born mot 
Skordevagen som beslutades pa arsmotet 2014 har satts upp, men 
kostnaden hamnade pa 2015 , vilket aven det bidragit till 
overskridande av budget for verksamhetsaret. 

Vara Ian i Handelsbanken avseende fibematet har skrivits om. 

Garagen 
Forutom normalt underhall har flera portar Tatt bytas eller atgardas 
p.g.a. pakomingar och inbrott. Forsakring har takt merparten av 
kostnadema. Vi har aven monterat sensorstyrda LED-Iampor vid 
parkeringen i slutet av Sadesvagen. 
I samband med att kommunen anlagt ny gangbana langs Skordevagen 
har vi med kommunens hjalp kunnat flytta ut parkeringsplatsema vid 
gemensamhetsgaragen i slutet av Skordevagen, vilket gett battre 
utrymme. 

Hemsidan 
Hemsidan uppdateras kontinuerligt www.lerberl!ell.se. Pa den finns 
all information om foreningen och om kommande eller tidigare 
handelser. Sidan har varit valbesokt under hela aret. 

http:www.lerberl!ell.se


B yaforeningen: 

Fonder och resultat: 

Avgifter: 

Lerberget, februari 2016 

Fibernatet 
Rutinema fOr felanmalan av fibematet har reviderats. 

Upprustning/skotsel av omradet 
F orutom norrnalt under hall av vara gemensamhetsytor har en 
gemensam staddag organiserats med mycket god uppslutning. 
Vi har under aret aven anlitat en entreprenor for att utfora beskaring 
av ett tiotal trad som annars hotat att lyfta stora asfaltytor med dyra 
reperationskostnader som foljd. 

Styrelsen har sett over behovet av framtida underhall av de torg, 
gangar och planteringar foreningen ansvarar for. Resultatet redovisas i 
uppdaterad I O-ars plan. 

Born vid infarten fran Skordevagen. 
Samtliga kommunala instanser har godkiint uppsattning av en born vid 

de sodra gemensahetsgaragen. Uppsattning av bommen beslutades pa 

arsstamman 2014, och arbetet har gjorts i borjan av 2015. 


Mopedkorning i Axgrand 

Styrelsen har upprepade ganger kontaktat kommunen for att fa till ett 

forbud mot mopedkorning i Axgrand. Vi har dock inte haft nagon 

framgang. Gatuchefen hanvisar till trafikforordningen och vill inte 

gora nagra undantag. 


Foreningen ar vilande utan verksamhet. 


Omsattningstillgangama uppgick vid arets slut till 621162 kronor. 


1 71-andelen, 1370 kronor, har legat pa samma niva som aret innan 

liksom 120-andelen, 900 kronor. 

Avgiften till fibematet sanktes med 56 kronor, till 1109 kronor under 

2015 . 


Fredrik Moriin 

Ordforande 
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F orvaltare/ledamot 
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Forvaltare/ledamot 
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Kassor Sekreterare 
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Forvaltare/ledamot 



