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Verksamhetsberättelse 2016 
 
Styrelsen för Hälltorps Samfällighetsförening lämnar härmed följande redogörelse för 
föreningens verksamhet 2016. 
 

Styrelsen 
Nuvarande styrelse har haft fyra styrelsemöten under året. 
Årsstämma hölls 8 mars 2016 och 26 st medlemmar deltog. 
 

Bevattningsföreningen 
124 hushåll är anslutna till vårt bevattningsnät. 
Anläggningen har fungerat bra under året.  
Ett läckage vid förlängningen av Vallmovägen är nu åtgärdat.  
 

Kabel-TV 
125 hushåll är anslutna till vårt kabel-tv nät. 
Föreningen erhöll en rabatt under våren. Rabatten fördelades solidariskt i föreningen 
genom en lägre årsavgift. 
Comhem gjorde ett stort underhållsarbete i vårt nät under hösten och bytte bl a ut 
gammal utrustning. Comhems tekniker flaggade för att några av föreningens områdesskåp 
(Dahliavägen) kommer att behöva bytas framöver. 
Styrelsen har uppmanat alla boende att lämna in eventuella ändringar i sin 
ledningsdragning till styrelsen så att vi kan uppdatera kartan över nätet. 
Nuvarande avtal löper ut 2018-12-31 och ett beslut om framtiden kommer att handläggas 
av nästa styrelse (Malvavägen), efter årsstämman 2017.  
 

Stadgar och registrering av styrelsen samt delägarfastigheter 
Föreningens stadgar är gamla och en del av uppgifterna stämmer inte. Styrelsen kommer 
att ta upp frågan om att anta nya stadgar på årsmötet.  
Vi har registrerat den nuvarande styrelsen till Lantmäteriet. Detta skall fortsättningsvis ske 
varje gång en ny styrelse väljs, av den avgående och tillträdande styrelsen gemensamt. 
Registrering av delägarfastigheter i de båda föreningarna har kompletterats till 
Lantmäteriet. Kostnaden för detta är budgeterat 2017. 
 

Övrigt 
Grannsamverkan. På årsmötet i mars 2016 så informerade polisen Tommy Boström om vad 
Grannsamverkan är. Styrelsen tog på sig att undersöka intresset i föreningen för att starta 
upp detta men intresset var svalt. Styrelsen har beslutat att inte agera mer i frågan. 
 
Facebookgruppen har idag 63 st medlemmar (48 st hushåll). 
Information via mejl når idag ca 85% (109 st hushåll) av de boende. 
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