
Ostra Lerbergets Samfallighetsforening N r 1 


Styrelse: 

Arsstamma: 

Styrelsemoten: 

Forvaltning: 

Behandlade stOrre 
iirenden: 

Forvaltningsberattelse fOr fOrvaItningsar 2018 

Ordforande Fredrik Moran 
Kassor Lars-OlofWerme 
Sekreterare/we b bmaster Kenneth Carlsson 
F orvaltare/l edamot Ricky Andinsson 
Forvaltare/ledamot Gunilla Henriksson 
F orvaltare/ledamot Hakan Larsson 
Suppleant Thomas Thorstensson 
Suppleant Herbert Birgmann 

Starnma holls 180322 i Lerbergsskolans matsal. 

Under forvaltningsaret har 8 protokollforda styreisemoten hallits. 

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

Ekonomi 
Inga stOrre atgarder eller investeringar har gjorts under aret. 

Garagen 
Forutom normalt underhall har inget ovrigt utforts pa garagen. 
Arbetet med att byta ut aldre g16dlampor mot mer energieffektiva 
LED-lampor har fortgatt under aret. Styrelsen har aven provat en 
ny sorts armatur med led-platta och slagtaligt ytterskall. Denna 
armatur har funkat bra och kommer i fortsattningen att ersatta 
befintliga armaturer efterhand som de gar sonder. 

Styrelsen har under aret fortsatt arbete med att ta fram en plan for 
hur man i framtiden skulle kunna 16sa eventuelliaddning av elbilar 
i omradet. I detta arbete har en projektgIUpp bildats dar bl.a. 
sakkunniga i arendet finns med. 

Styrelsen har aven under aret fort samtal med kommunen for att :fa 
till en utokning av parkeringsmojlighetema vid Skordevagen. 

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

http:www.lerbergetl.se


B yafOreningen: 

Fonder och resultat: 

Avgifter: 

Lerberget, mars 2019 

Fibernatet 
Antalet medlemmar som kopplar in sin fiber okar hela tiden. 
Detsamma galler fOr antal medlemmar som slutbetalar sin del av 
l[met genom att gora en engangsbetalning av resterande summa. 

Upprustning/skotsel av omdidet 
Normalt underhall av vara gemensamhetsytor har skett under aret. 

Det har aven organiserats 2st stiiddagar under aret, dar 

medlemmarna har hjalp till med att fixa till vara torg. 


Styrelsen har sett over behovet av framtida underhall av de torg, 

gangar och planteringar foreningen ansvarar for. Resultatet 

redovisas i uppdaterad 1 O-ars plan. 


Foreningen ar vilande utan verksamhet. 


Omsattningstillgangama uppgick vid arets slut till 832 712 kronor. 


171-andelen, lag kvar pa 1500 kr, 120-andelen, lag kvar pa 900 

kronor vilket ar samma som f6regaende ar. 

Avgiften till fibematet sanktes med 57 kr, till 894 kr under 2018. 
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Hakan Larsson Gunilla Henriksson 

F orvaltare/ledamot F orvaltare/ledamot 



