
Ostra Lerbergets Samf:iUighetsfOrening Nr 1 


Styrelse: 

Arsstamma: 

Styrelsemoten: 

Forvaltning: 

Behandlade storre 
arenden: 

Forvaltningsberiittelse fOr fOrvaltoiogsar 2016 

OrdfOrande Fredrik MOriln 

Kassfir Lars-Olof Wenne 

Sekreterarelwebbmaster Kenneth Carlsson 

Forvaltare!ledamot Herbert Birgmann 

Forvaltarelledamot GuniJla HenrikssoD 

Forvaltarel1edamot Hfikan Larsson 

Suppleant Thomas Thorsteosson 

Suppleant Rol f Toresson 


Stiiroma holls 160329 i Lerbergsskolans matsal. 

Under f6rvaltningsAre t har 9 protokolltlirda styrelsemoten ball its. 

Foreningen har aU fOrvalta GA:2, som vi kaUar for 120-andelen 
(garagen, dfutill horande elektriska anHiggningar, planteringar och 
biluppstiillningsplatser), samt GA:3, som vi kallar 171-andelen 
(forbindelseleder, planteringar, lekplatser och fiberoptiskt nat). 

Ekonomi 
Ett av torgen har tAtt Atgardas rned schaktningsarbeten och ny asfalt 
p.g.a. att rotter fTdn traden hade brutit upp asfalt och plattor. Detta. 
atg~dades genom att ronema schaktades frarn och togs bort. 
Plattor och asfalt Aterstlllldes sedan. 

Garagen 

Forutom nomlalt underhAll har vi investerat i LED lampor med 

hogre kvalite, langre livsUingd och lite hogre lumental. 

I samhand med atl kommunen anlagt ny gdngbana langs 

Sadesvagen har vi med kommunens hjaIp kunnat flytta ut 

parkeringsplatsema vid gemensamhetsgaragen i slutet av 

Sadesvfigen, vilket gen banre utrymme. 


Hemsidsn 

Hemsidan uppdateras kontinuerligt www.lerbenzetl.se. Pel den 

firms al l information om fOreningen och om kommande eUer 

tidigare handelser. Sidan har varit vaIbesokt lUlder hela aret. 


Fiberoiitet 

Antalet medlemmar som kopplar in sin fiber fikar hela tiden. 

Detsamma galier fOr antal medlemmar som slutbetalar sin del av 

IAnet genom att gora en engangsbetalning av resterande summa. 


Upprustninglskotsel av omridet 

Nonnalt underhiill av vara gemensamhetsytor har skett under arel. 


http:www.lerbenzetl.se


j 

Byaf6reningen: 

Fonder Deh resultat: 

Avgifter: 

Lerbergct, februari 2017 

Styrelsen har sett over behovet av framtida underhaIl av de torg, 
gangar Deh planteringar f6reningen ansvarar for. Resultatet 
redovisas i uppdaterad I O-ars plan. 

Andring i stadgar 
F6reningens stadgar bar fuldrats enJigt beslut av arsstiimman. Det 
innehar att mojlighet nu firms att minska antalct ledamoter oeh 
suppleanter i styrelsen. Tidskraven fOT publicering av dokument 
infor arsstamman fOriindras sa an bokslutsarbetet intc blir pressat. 

Mopedkorning i Axgrind 
Styrelsen har upprepade ganger kontaktat kommunen for att fa till 

ett fdrhud mot mopedkorning i Axgrand. Vi har dock inte haft 

mlgon framgang. Gatuchefen haovisar till trafikf6rordningen Deh 

vi II inte g6ra nagra undantag. 


Foreningen ar vilande utan verksamhet. 


OmsanningstillgAngarna uppgick vid arets slut till 707 636 kronor. 


171-andelen, bojdes fran 1370 krtill 1430 kr, l20-andelen, ligger 

kvar pa 900 kronor vi Iket ar samma som foregaende ar.. 

Avgiften till fibematet sanktes rued 81 kr, till 1084 kr under 2016. 


Fredrik Moran 
Ordforande 

Herbert Birgruann 
Forvaltarelledamot 

/I<"? ft 6 -?(f ",e~W '7l'Vl-_______ 

Lars-OlofWerme 
Kassor 

Hftkan Larsson 
Forval~ arnot 

Kenneth Carlsson 
Sekreterare 

Gunilla Henriksson 
Forvaltare/ledamot 


