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Verksamhetsberättelse 2015 
 
Styrelsen för Hälltorps Samfällighetsförening lämnar härmed följande redogörelse för 
föreningens verksamhet 2015. 
 
 

Styrelsen 
Nuvarande styrelse har haft tre styrelsemöten sedan årsmötet den 1 mars. Avgående 
styrelsen hade innan årsmötet ett styrelsemöte.  
Totalt fyra stycken protokollförda styrelsemöten har alltså hållits under 2015. 
Årsmöte hölls 1 mars 2015 och 33 st medlemmar deltog. 

 
 

Bevattningsföreningen 
Anläggningen har fungerat bra under året. Små problem med vattentrycket under 
sommaren men är nu åtgärdat. 
 
 

Kabel-TV 
Nya anslutningar under året är Vallmovägen 17 och 20. 
Via problemloggen får IT-gruppen/styrelsen in rapporter om problem i vårt kabel-tv nät. Vi 
har löpande kontakt med vår kontaktperson på Comhem. Nuvarande avtal löper ut 2018-
12-31 och ett beslut om framtiden kommer att handläggas av nästa styrelse (Malvavägen), 
efter årsstämman 2017.  
 
 

Korrespondens med kommunen 
Styrelsen har vidarebefordrat information angående granskningskungörelse för Detaljplan 
Nolgård 1:235, med uppmaning att de som kände sig berörda själva skulle skicka in sina 
skriftliga synpunkter till Hammarö kommun. 
 
 

Övrigt 
Styrelsen har under året beslutat att initiativ såsom områdesfester, fritidsaktiviteter och 
gemensamma underhållsprojekt får skötas på privat basis. Områdesfesten i somras var ett 
trevligt sådant initiativ! 
Styrelsen uppmuntrar till dessa aktiviteter även fortsatt men Samfällighetsföreningens 
uppgift är enbart frågor rörande Kabel-TV och bevattning.  
 
En Facebookgrupp har skapats under året, ytterligare en kanal att nå ut med information 
via. Styrelsen har uppmanat alla boende på Hälltorp att ansluta sig. Gruppen har idag 53 st 
medlemmar (44 st hushåll). 
Vi har även begärt in en uppdatering av mejladresser. Information via mejl når idag ca 85% 
(110 st hushåll) av de boende. 
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På vår hemsida www.halltorp.nu kan du numera anmäla problem rörande Comhem-nätet 
(TV, bredband, telefoni) eller bevattning. Använd länken ”Problemlogg”. 
 
Grannsamverkan. Styrelsen har gett initiativtagare, i samarbete med Polismyndigheten, 
möjlighet att hålla information om detta i samband med årsmötet i mars 2016. 
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