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Styrelse: 

ArssHimma: 

Styrelsemoten: 

F orval tning: 

Behandlade stOrre 
arenden: 

Forvaltningsberattelse fOr fOrvaltningsar 2019 

Ordforande Fredrik Moran 
Kassor Lars-Olof Werme 
Sekreterare/webbmaster Kenneth Carlsson 
F orvaltare/ledamot Ricky Andinsson 
Forvaltare/ledamot Gunilla Henriksson 
Forvaltare/ledamot Thomas Thorstensson 
Suppleant Herbert Birgmann 
Suppleant Patrik Liljestrom 

Stamma holls 190328 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 
biluppstallningsplatser), samt GA:3 , som vi kallar 171-andelen 
(forbindelseleder, planteringar, lekplatser och tiberoptiskt nat). 

Ekonomi 
rnga stOrre atgarder eller investeringar har gjorts under aret. 

Garagen 
Forutom normalt underhall sa har nagra garageportar blivit ut bytta. 
Detta p.g.a. bade olyckor och inbrott. 

Styrelsen har under aret inventerat skicket pa alla garagen, for att 
kunna bedoma behovet av olika atgarder som maste vidtas i 
framtiden. 

Styrelsen har aven under aret fortsatt att fora sam tal med 
kommunen for att fa till en utOkning av parkeringsmojlighetema 
vid Skordevagen. Kommunen har nu meddelat att de forstar 
behovet men att pengar inte finns fOr att utfora detta. 

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

Fibernatet 
Antalet medlemmar som kopplar in 'sin fiber okar hela tiden. 
Detsamma galler for antal medlemmar som slutbetalar sin del av 
lanet genom att gora en engangsbetalning av resterande summa. 
55 av 171 hushall har slutbetalt sin del. 

http:www.lerbergetl.se


Fonder och resultat: 

Avgifter: 

Lerberget, mars 2020 
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Upprustning/skotsel av ornradet 

Normalt underhall av vara gemensamhetsytor har skett under aret. 

Det har inte organiserats nagra staddagar under aret, da styrelsen 

har tyckt att den 16pande skotseln av torgen har varit tillracklig. 


Omsattningstillgangarna uppgick vid arets slut till 830350,63kr 

kronor. 


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

kronor vilket ar samma som foregaende ar. 

Avgiften till fibematet sanktes med 57 kr, till 894 kr under 2019. 
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Gunilla Henriksso 
F orvaltare/l edamot 


