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Förvaltningsberättelse 2019/2020 
Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat för att tillvarata medlemmarnas 
intresse och förvalta de gemensamma ytorna. Pga av rådande pandemi har 
styrelsen inte träffats i samma utsträckning som tidigare men vi har ändå haft 7 
protokollförda möten delvis ute i det fria. 

Styrelsen har under året bestått av följande personer: 
Ledamöter: 
Fredrik Lorentzi, ordförande, Kokerskestigen 18 
Carina Lockhart, Portvaktsstigen 7 
Stefan Weidensjö, kassör, Kokerskestigen 6 
Sofie Hallenberg, sekreterare, Kokerskestigen 28 
Maria Garpenquist, Eldarstigen 14 
Suppleanter: 
Magnus Eriksson, Portvaktsstigen 13 
Mårten Söderback, Portvaktsstigen 25 
Revisor: 
Johan Sindahl, revisorsuppleant 
Robert Bäck, revisor  

Ekonomi och förvaltning 
Bokföringsårets (2019-07-01—2020-06-30) resultat blev bättre än föregående år, 
med mild vinter och utebliven städdag som stor bidragande orsak. För årets 
finansiella resultat i siffror hänvisar styrelsen till resultat och balansräkningen. 

Det finns en kvarvarande fordran av årsavgift vid periodens slut. Fakturan 
kommer från Villaägarna så den kan ibland tolkas som reklam. Försök betala 
avgiften tid det spar tid och kraft för alla, tack! 
Det fanns en leverantörsskuld (el) vid periodens slut. Den betalades i juli. 

Snöröjning 
Kostnader för snöröjning var betydligt lägre i år med mild vinter som största 
bidragande orsak. Entreprenören var ändå här titt som tätt och sandade. Vilket 
flera kommenterade på vår FB. 
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Avtalet med entreprenören fd Svensk Markservice för snöröjning är avslutat och 
styrelsen jobbar med att teckna avtal med en ny operatör. 

Belysning 
Föreningen har avtal med Bogfelts för underhåll av föreningens gatubelysning. 
Det skedde några byten av gatubelysning under året. För felanmälan kan man 
vända sig till styrelse så beställer vi detta underhåll.  
För fel på gatubelysning på kommunens väg gäller felanmälan till kommunen. 

Vägar 
Brunnar i anslutning till våra vägar har rensats från grus under året. Detta är ett 
löpande underhåll som behövs då grus rinner ner med dagvattnet i brunnarna. 

Städdag 
Städdagen blev inställd pga pandemin.  

Reparation och underhållsplan 
Styrelsen kan konstatera att något behov av att uppdatera reparation- och 
underhållsplanen har inte funnits under året. 

Styrelsen föreslår inför kommande år 
• att medlemsavgiften behålls som föregående år, dvs 3200 kr per fastighet samt  
• att vi fortsätter avsätta 83 000 kr av årets resultat till reparationsfonden för 

framtida reparations och underhåll av våra vägar. 

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. 

—————————————          —————————————
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