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Styrelse
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.
Vägarna
Nyuppkomna potthål på St Näshagenvägen har reparerats.
Grusvägarna har hyvlats tre gånger. Dammbindning har också skett. Vägbesiktning gjordes av alla
vägar i området i början av juni.
Snöpinnar sattes upp längs St Näshagenvägen och Jädravägen före vintern. Under vintern har det
plogats och sandats efter behov.
Enligt beslut på årsmötet 2013 har 6 trumbyten skett på föreningens bekostnad. Fastighetsägarna
har betalat kostnaden för trumman. Dessutom har trummor bytts ut under Drängvägen-Bondmorans
väg..
Styrelsen har besiktigat föreningens alla vägar för att kartlägga behovet av trumbyten under de
närmaste tre åren.
Dikesrenings har skett på vissa vägavsnitt i området.
Överenskommelse har slutits med vattenföreningen om delbetalning av kostnad för dikesrening när
föreningens ledningar måste lyftas och läggas tillbaka.
En skrivelse har skickats till Upplands-Bro kommun om begäran av bidrag för vägkostnader med
anledning av att föreningen måste hålla god standard på vägen för skolskjuts, postutdelning,
utryckningsfordon, slamtömning mm
Badet, festplatsen och grönområden
Bryggorna kom i och ur vattnet med relativt många medhjälpare. De vänstra bryggorna håller på att
repareras med nya flyttunnor och virke före bryggiläggningen.
Nya räddningsbojar är uppsatta.

Gräsklippning vid dansbanan och fotbollsplanen har skett med frivilliga insatser hela sommaren.
Den mark som tidigare klassats som våtmark vid badet har nu fått en ny klassning som parkmark
efter förfrågan från styrelsen. En rensning har därför skett i detta område.
Toalettansvar har Mona Johansson haft.
Pumparna
Pump nr 1, 2, 5, 6 och 7 är nymålade.
Ekonomi
Årsmötet 2013 gav styrelen i uppdrag att utreda behovet av avgiftshöjning. Denna utredning har
gjorts och redovisas som ett styrelseförslag.
Föreningens resultat- och balansräkning redovisas separat.
Övrigt
Föreningen är medlem i Riksförbudet enskilda vägar (REV).
Ett kalendarium sattes upp på alla anslagstavlor och lades i alla brevlådor. Välkomstpärmen har
kompletterats och lämnas till alla nyinflyttade medlemmar.
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Utgifts- och inkomststat 2014-15
Intäkter
Avgifter LNSF
Avgifter Harstigen
Summa

Fastigheter
153
21

Avgift
1700
100

Kronor
260 100
2 100
262 200

Kostnader
Vägar
Snöplogning, sandning
Hyvling, dammbindning
Dikesgrävning, slyröjning
Lagning potthål St Näshagenvägen
Reparation av St Näshagenvägen vart tredje år
Trumbyten enl särskild kalkyl
Större rep. grusvägar (nästa år Flintbacksv)
Grönområden
Grönområden
Hyra containrar
Badet
Rensning av vattenväxter
Bryggreparationer
Övrigt
Administration
Arvoden
Styrelsearvoden
Årsmötet
Avsättning Fond
Summa
Över/underskott

20 000
22 000
7 000
10 000
77 500
10 000
5 000
10 000
5 000
10 000
15 000
6 000
11 000
4 500
25 000
238 000
24 200

Verksamhetsplan 2014-2015

 Snöplogning, sandning
 Hyvling, dammbindning, grusning grusvägar
 Lagning potthål och fyllnad i skadade partier längst
St Näshagsvägen
 Reparation vägtrummor och trummor till fastigheter
 Reparation av delar av Jädravägen
 Reparation av Flintbacksvägen
 Rensning av grönområden
 Rensning, grävning av diken, slyröjning i diken
 Rensning av sjöväxter i badet
 Reparation av bryggorna

