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Styrelsen har under det gångna räkenskapsåret fortsatt att arbeta med ändamålet att 

förvalta gemensamma områden samt tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen har 

under året haft 8 protokollförda styrelsemöten. 

 

Styrelsen har under räkenskapsåret bestått av följande personer 

 

Ledamöter: 

Tomas Wikström, ordförande, Söderby torgs allé 57 

Johan Sindahl, kassör, Eldarstigen 8 

Juha Mäntymäki, sekreterare och informationsansvarig, Söderby torgs allé 42 

Mikael Melander, tekniskt ansvarig och snöröjningsansvarig, Portvaktstigen 19 

Anamaria Deliu, Kuskstigen 11 

 

Suppleanter: 

Bo Lillefors, Portvaktsstigen 3 

Joel Chammas, Kuskstigen 3 

 

Revisorer: 

Yvonne Förnemark, revisor, Kokerskestigen 19 

Sten Garpenquist, revisorsuppleant, Eldarstigen 14 

 

Ekonomi och förvaltning 

För årets finansiella resultat hänvisar styrelsen till resultat- och balansrapporten för 2016/17. 

 

Styrelsen föreslår, i enighet med budget, att 83 000 kronor avsätts av årets resultat till 

reperations- och underhållsfond. 

 

Styrelsen valde att under året fortsätt med det serviceavtal som tidigare tecknats med 

Villaägarna. Det innebär bland annat att föreningens administration av årsavgifter förenklats 

avsevärt samt att föreningen har en förmånlig försäkring via Villaägarna. Vi vill fortsätta 

påminna om att valet att låta Villaägarna administrera årsavgiften istället för att göra det i 

egen regi gör dock att fakturan för årsavgiften kommer i kuvert med Villaägarnas logotyp på.  

Styrelsen vill göra alla medlemmar uppmärksamma på detta då det är lätt att missta för 

reklam. 

 

Det fanns inga innestående fodringar av årsavgifter vid räkenskapsårets slut. 
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Snöröjning 

Styrelsen har under året aktivt arbetat för att komma till rätta med de snöröjningsproblem vi 

haft, framförallt under första halvan av snösäsongen. Frekventa kontakter med Svensk 

Markservice gjorde tillslut att de bytte underentreprenör och en tydlig kvalitetshöjning 

kunde konstateras efter bytet. 

 

Styrelsen har under året utvärderat leveransen från Svensk Markservice samt de 

underleverantörer de anlitat och trots de problem vi haft under vintern så har styrelsen valt 

att inför vintersäsongen 2017/2018 fortsätta med avtalet med Svensk Markservice. Detta då 

alternativen var mer kostsamma samt att Svensk Markservice bytte underentreprenör under 

senare delen av vintern och då fungerade snöröjningen betydligt bättre vilket gör att vi tror 

på en kvalitetsökning inför kommande år. 

 

Belysning 

Föreningen har sedan tidigare ett serviceavtal med Bogfelts för kontroll och reparation av 

föreningens belysning. Då kostnaden för reparation är förknippad med en avgift så ska 

medlemmar som uppmärksammar trasig eller defekt belysning inom vårt område vända sig 

till Tekniskt ansvarig i Styrelsen som förmedlar felanmälan. 

 

Städdag 

Under våren anordnades traditionsenligt en städdag. Närområdet snyggades upp och den 

inhyrda containern fylldes snabbt med skräp. Dagen avslutades med korvgrillning i den övre 

lekplatsen. 

 

Reparation- och underhållsplan 

Den Reparation- och underhållsplan som tidigare tagits fram har under året verifierats och 

styrelsen kan konstatera att något behov av att uppdatera planen inte funnits under året. 

Styrelsen har tillsett att bord och bänkar i den nedre lekplatsen har slipats och oljats, näst på 

tur står den övre lekplatsen. 
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Samverkan 

Vi vill passa på att påminna om den Facebook grupp som skapats, Portvakten Salem. 

Gruppen är till för grannsamverkan mellan medlemmar som bor i området. 

Om du vill komma i kontakt med styrelsen gör du det via styrelsen@portvaktensalem.se eller 

genom att kontakta någon i styrelsen direkt. 

Sist men inte minst så finns mer beständig information som t.ex. föreningens stadgar och 

protokoll från årsstämmor på föreningen hemsida www.portvaktensalem.se. 

 

År 2016/2017 års förvaltningsberättelses riktighet intygas 

 

 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Tomas Wikström, ordförande  Johan Sindahl, kassör 

 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Juha Mäntymäki, sekreterare  Mikael Melander, ledamot 

 

 

 

____________________________ 

Anamaria Deliu, ledamot 
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