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KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA   
 

Bästa medlemmar, 

 

Ni inbjuds till årsmöte i Vesslans Samfällighetsförening Vemdalsskalet 

Tid  Lördagen den 3 April 2021 kl. 08.30 – Observera ej långfredag! 

  (Styrelsen träffas innan kl 07.30) 

Plats  Föreningslokalen Vesselstigen, troligen ute pga rådande pademi.  

 

Föredragningslista för verksamhetsåret 2020 

 

1 Mötets öppnande 

2 Val av ordförande för mötet 

3 Val av sekreterare 

4 Val av 2 justeringsmän 

5 Godkännande av kallelsen 

6 Godkännande av dagordning 

7 Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2020.   

8 Föredragning av verksamhetens räkenskaper 2020. 

9 Revisorernas granskning av räkenskaperna 

10 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 

11 Frågan om arvode till styrelsen och revisorerna 

12 Val av verksamhetsfunktioner 

1st. Ordförande  1 år Sittande är Björn Häggqvist 

(2st Styrelseledamöter 2 år Sittande är Björn Häggqvist och Johan Zetterberg) 

3st Styrelseledamöter 2 år Sittande sen 2019 är Jan Forsberg, Åsa Ruthér & Peter 

Björs. 

2st. Styrelsesuppleanter 1 år Sittande är Mikael Ullmark. och Lars Erik Hallberg. 

2st. Revisorer  1 år Sittande är Björn Bernt & Rolf Ullmark. 

2st. Revisionssuppleanter 1 år Sittande är Margareta J. & Marita S. 

2st. Valberedningen 1 år Sittande är Björn Bernt, Karl Nilsson och Eva Dadell. 

      14       Övriga frågor 

       - Eventuella föranmälda motioner – Per januari 2021 

      - Årets städdag föreslås till lördagen den 18 september 2021. 

      - Summering från Vägföreningens årsmöte.   

      - Ordet fritt  

 

Mötets avslutande 

 

  

     Välkomna önskar Ordförande och Styrelsen 
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Styrelsen får härmed lämna följande Verksamhetsberättelse för året 2020 

vilket också i finns att ta del av på www.vesslans.se 
 
Styrelsen har bestått av Björn Häggquist, Peter Björs, Jan Forsberg, Johan Zetterqvist och Åsa Ruthér. 

 

Suppleanter har varit Mikael Ullmark och Lars Erik Hallberg 

 

Ordförande har varit Björn Häggquist, sekretariat Åsa Ruthér och kassör Lars-Erik Hallberg. 

 

 Styrelsemöten har hållits i samband med vistelse i område, se även under ”VÅRA STYRELSEMÖTEN” på hemsidan.  

        

• Året drabbades av en global pandemi och ”beläggningsgraden” i våra stugor blev pga. FHM rekommendationer 

rekordlågt till påsken men ganska välbesökt under sommaren och hösten då allt fler sökt ”isolering” i vår vackra 

fjällvärld. Vi har under året inklusive årsskiftet 2020/2021 inte drabbats av några driftsstopp, mycket tack vare goda 

insatser till förbättringar som gjorts. 

 

• Under våren och sommaren inhandlades och byggdes en ny tryckkärlsplattform i nedre pumpstation. Jobbet 

genomfördes primärt av Mikael U med stöd av Lars Erik och plattformen till bättre lagringskapacitet samt möjliggör 

rengöring av tryckkärlen vid städdagen. Även en fuktfläkt installerades av Björn så nu är bägge pumpstationerna ”tipp 

topp”. (Finns nu inget mer utrymme i befintliga byggnader för installationer, så hushålla med vårt vatten.) 

 

• Förfrågningar om bredband har resulterat i att operatörer såsom Telenor, IP Only och Härjeån, avstått då intresset är för 

lågt. Nu börjar trådlösa lösningar såsom 5G och ett försöka med ”Telia trådlös fiber” där Lars Erik är testpilot, finnas 

tillgängliga, så fibergrävning kommer mest troligt inte att bli aktuellt. 

 

• Varje fastighetsägare kan utöver gjorda vattenförbättringar på sitt sätt bidra genom att, installera två/snålspolande 

vattentoaletter dvs 2–3 resp. 4–6 liter, diskmaskin, snålspolande duschar och inga vattenfyllningar av badbaljor. 

Kommunen har ännu ingen tidplan färdig än mindre kostnadsförslag, för en eventuell kommunal lösning av vatten till 

vårt område. Nybyggnationer får prioritet och det är minst 5 år innan vi har något att ta ställning till.  

 

• Ett antal nya blåa skoterledskryss har tillverkats av Mikael U och finns i bakre förrådet vid behov att förbättra på 

befintliga dispensutsatta leder. 

 

• Inför årsskiftet 2020/2021 beredde och laddade Johan Ruthér och Björn ner nytt ”schema” för styrning av nedre stations 

vattenpumpar/pumpväxlingar. Lösningen ger bättre kapacitet av vattenuttaget och ”schemat” har fyra styrningar som 

anpassats för uppskattat uttagsbehov vid olika tidpunkter. (Låg-Medel-Hög-Extra hög) 

 

 

• Våra kopplingsbrunnar har fått än mer utökade förklarings skyltar, uppsatta av Olle G. 

 

• Inför 2021 har Björn i samverkan med nya bolaget för Renhållning och vatten, upprättats ett tömningsschema för 

sopcontainern samt genomgång av ekonomin för fastställande av gjord novemberfakturering avseende året 2021. 

 

• Lars Erik har även harmoniserat dörrlåsen så att det nu är samma nyckel till övre och nedre vattenstation samt 

föreningslokalen. 

 

• Under höstens städdag samlades ett trettiotal medlemmar och vid genomförde då pga. COVID ett senarelagt årsmöte uta 

på planen där sopcontainern står, bra avstånd och riktigt trevligt med friluftsmöte. Därefter genomfördes höstens 

åtgärdsaktiviteter av närvarande medlemmar, lika trevligt som alltid och en avslutande grillunch ute delvis även i år, 

sponsrat av familjen Nilsson. 

 

 

. 

Ett hjärtlig och varmt tack från oss alla fastighetsägare till er som deltagit i 2020 års aktiviteter. 

 

Vemdalen februari 2021 

Björn Häggqvist ordförande och styrelsen 

 

http://www.vesslans.se/
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Bokslut för 2020 
 

 

Behållning vid årets början 

 
Sparkonto         30 757,35 

 

Postgiro       134 141,10  134 141,10 

 

 

Inkomst under året 
 

 

Medlemsavgifter (sopor, vatten, underhåll)   186 300    186 300 

 

 

Utgifter under året 

 

 
Energikostnad         19 949 

Sopavgifter         79 619 

Pumpstationer         35 158,80 

Hemsidan, Försäkring          3 642 

Internetbanken          1 138,20 

Övrigt            3 556,17   
        143 063,17  143 063,17 

 

 

 

 

 

Behållning vid årets slut 

 

 

 
Sparkonto Nordea       30 757,35 

Postgiro Nordea      177 377,93  

           208 135,28 

 

 

Vemdalen februari 2021 

 

Lars-Erik Hallberg 

Föreningens kassör 


