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Information från styrelsemötet den 18 oktober. 

Halvårsresultat visar fortfarande på positiva avvikelser mot såväl budet som 

föregående år. Fram tom september har vi ett resultat om +201 711:- som är 

61 515:- bättre än budget och 76 887:- bättre än föregående år. Det är framförallt 

intäkterna från fällning av träd på tomterna som genererar avvikelsen och vi fick 

in 47 200:- på denna aktivitet.  

Vi kommer att behöva använda en del av överskottet till att återställa vissa diken 

efter skogsavverkningen. 

Vi får in en hel del klagomål på att efterlevnaden av hastighetsbegränsningen 

inom området är allt för dålig. Det är tråkigt att behöva påtala detta igen, och får 

vi ingen rätsida på problemet, får kanske polisen vidtalas. En överträdelse med 

1-10 km/timme kostar 2 000:- i böter.  

Tyvärr för detta även med sig att våra underhållskostnader för väghållning ökar 

avsevärt. 

VÄXJÖ TINGSRÄTT 

Så har nu juridiken haft sin gång och vi har fått en dom på att samkvämet efter 

stämman ej ligger inom ramen för anläggningsbeslutet. Detta innebär, trots att 

stämman nästan enhälligt röstade för behållandet av samkvämet, att vi kommer 

att upphöra med denna trevliga tradition. Synonymt med detta kommer även 

träffen i samband med Valborg att upphöra. Svea hovrätt har i en dom  

1979-02-28 ansett att förtäring i direkt anslutning till gemensamma 

arbetsinsatser kan godtagas, men däremot inte årsfest, tipspromenader och 

dylikt. 

Det känns naturligtvis tråkigt men juridiken styr vi inte över. Hela domen kan Ni 

läsa på hemsidan, www.skaralidfritid.se 

Övriga synpunkter på debiteringslängden samt yrkande om ersättning för 

nedlagda kostnader, som vi också överklagade, fick föreningen rätt i. 

Slutligen kan meddelas att föreningen träffat ett nytt 3-års avtal på el, där vi 

sänker kostnaden från 44,8 öre till 34,3 öre/kWh. Detta motsvarar en sänkning 

av vår årskostnad med drygt 7 000:-. Avtalet gäller 2017-01-01—2019-12-31. 

 

Nästa möte bestämdes till den 6/12-2016 

Styrelsen OBS! Vill du ha ett meddelande via 

e-post när hemsidan uppdateras kan 

du bara gå in och anmäla detta via 

hemsidan 

http://www.skaralidfritid.se/

