Verksamhetsberättelse för Wästernäs Byamäns förening för år 2020.

Covid-19 virusets framfart i vårt samhälle har påverkat oss alla på många sätt. För vår
verksamhet, fick vi ställa in städdagen, midsommarfirande hos Ringhagen och kräftkalaset
på ångbåtsbryggan. Nu har vi också beslutat att ställa in årsmötet den 9 januari 2021 då
Folkhälsomyndigheten begränsar antal personer för sammankomst.
Trots pågående pandemi har styrelsen haft åtta möten under 2020. Året inleddes med
skapande av en underhållsplan för vårt gemensamma vägnät samt en budget för 2020.
Den milda vintern har resulterade i låga kostnader för snöröjningen och halkbekämpning. Vi
har ett positivt resultat för våra löpande drifthållskostnader. Reparationsfonden har ett
negativt resultat i år då vi nu följer underhållsplanen och där renoverat en kraftigt eftersatt
vägsträcka genom ”gamla” byn och Björkhagen. Vår ekonomi är fortsatt god och styrelsen
föreslår en oförändrad årsavgift för 2021.
Vi har påtalat allvarliga brister i utförandet av IP Onlys läggning av fiber då den ligger för
grunt och på fel ställe längs med delar av vägen vilket vi fick erfara under renoveringen av
vägsträckan genom gamla byn och förbi björkhagen. Vi drabbades där av en merkostnad då
vi inte kunde genomför dikningen på ett effektivt sätt. Merkostnaden fick vi dock ersättning
för den här gången men problemet kvarstår i hela byn. IP Only kommer behöva lägga om
delar av fibern innan vi kan godkänna en besiktning.
Vi har haft avtalsdiskussioner med Uppnäs tomtområde som en följd av att dom vill utträda
ur föreningen. Efter fem möten så har vi valt att pausa arbetet. Detta gör att styrelsens
motion för en stadgeändring kommer dras tillbaka för att undvika otydlighet kring det
juridiska läget mellan parterna. Vi kommer ta upp vår motion runt stadgeändring då avtalet
med Uppnäs kommer i hamn.
Vi från styrelsen tackar Johan Ericsson och Lasse Ericsson för bra arbete med vår väg och
brygga. Vi tackar också valberedningen för dess arbete och stödet från våra revisorer kring
det svåra beslutet runt det inställda årsmötet.
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