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Information från styrelsemötet den 23 augusti. 

Efter 5 månader har vi ett resultat som är bättre än budget. Intäkterna är 2,4% 

högre och kostnaderna är 10,9% lägre. Detta ger oss ett resultat på 269 225:- 

mot förväntat 209 669:-. Dom största avvikelserna finns i el & vatten för poolen 

och även personalkostnaderna uppvisar en positiv avvikelse. 

Beslöts att införskaffa ny ytterbelysning till parkeringen. 

Den sedvanliga höstarbetsdagen infaller den 8/10 kl. 09.00. Samling vid 

kontoret. Nu hoppas vi bara på en fin höstdag. 

Gallring av skogen är inne i sitt slutskede och förväntas vara avklarad inom kort. 

Tyvärr tvingas vi att konstatera att efterlevnaden av våra fartgränser är allt för 

dåligt, vilket får till följd att våra underhållskostnader för vägar stiger. En 

skärpning inom detta område förväntas. Speciellt Vannkärrsvägen är utsatt. 

Poolen håller öppen tom 28/8-2016. 

Planering för utbyte av bastuaggregaten fortgår. 

Skäralids samfällighetsförening har blivit stämda i Växjö Tingsrätt av Lars 

Deliér. 

Stämningen innefattar besvär mot avhållande av vårt samkväm som stämman 

med stor majoritet röstade för, och även ett upphävande av beslutet att avgiften 

för kommande verksamhetsår skall följa basbeloppet. Dessutom kräver Lars 

ersättning för anmälningsavgift och kostnader för juridiskt bistånd. 

Styrelsen har till Växjö Tingsrätt yrkat avslag på samtliga punkter, så nu får 

juridiken ha sin gång. 

Om resultatet blir till Lars fördel, måste föreningen med stor sannolikhet höja 

avgifterna med upp till 15%. Kostnaden för årets samkväm uppgick till 1,8% av 

medlemsintäkterna 

Diskuterades formerna för att budgeten ligger i ofas med stämman. En möjlighet 

är att budgeten presenteras i februari-mars, anslås på anslagstavlan och sätts in 

på hemsidan. Synpunkter skall därefter inkomma skriftligt innan det nya 

verksamhetsåret påbörjas. Diskussionen fortsätter. 

 

Nästa möte bestämdes till den 18/10-2016 

Styrelsen 

OBS! Vill du ha ett meddelande via 

e-post när hemsidan uppdateras kan 

du bara gå in och anmäla detta via 

hemsidan 


