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från Brevik-Lerviks vägförening

Hej alla Brevik-Lerviksbor. Vi har nu lagt 2021 bakom oss och det blev ett år med många
åtgärder och en hög aktivitetsnivå för att hålla vårt vägnät i bästa skick. I år ser vi fram
emot att fortsätta arbetet med fokus på underhåll och justering av kritiska diken och vägtrummor. Vi har under de senaste veckorna konstaterat ett antal platser där vattenavrinning
från fastigheter förorsakar svallis på vägbanan, vilket vi måste hitta en lösning på tillsammans med berörda fastighetsägare. Vi jobbar också på att få vår vinterentreprenör, Stofar,
att vässa klorna för att bli lite bättre och snabbare när det behövs.

Årsmötet flyttas till Maj i år igen!
Covid-19 fortsätter att spöka för oss alla, och nu är smittspridningen lavinartad i samhället.
Tur då att de allra flesta av oss är ordentligt vaccinerade, vilket verkar ge det skydd mot
allvarligare sjukdom som myndigheterna pratar om. Det finns dock all anledning att fortsatt vara restriktiva i hur vi träffas och umgås med varandra. Vi kan nog inte räkna med att
kunna träffas för att hålla vårt årsmöte inomhus, i mitten av mars, som vi brukar göra.
Vägföreningens styrelse har därför beslutat att även detta år skjuta fram årsmötet till mitten
av maj för att kunna hålla mötet utomhus, på dagtid, precis som förra året. Vi träffas vid
dansbanan i Lerviks sommarhage lördagen den 14/5 klockan 10:00, och hoppas givetvis på
gynnsamt väder. Formell kallelse kommer så småningom
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Förtida utdebitering av vägavgiften
Precis som i fjol så vädjar vi till er alla att vara villiga att betala in vägavgiften för 2022 i
förtid, dvs utan något formellt årsmötesbeslut, men vid samma tid som ni normalt skulle ha
betalat in den om vi haft ett årsmöte i början av mars. Detta för att vi inte skall tappa styrfart för de åtgärder vi planerar att genomföra under början av året.
Styrelsen tänker föreslå årsmötet i maj en oförändrad utdebitering på 1,45 krona per andel.
Vi kommer att skicka ut fakturor på årsavgiften i månadsskiftet februari/mars, med en förfallodag 30 dagar efter årsmötet den 14/5, dvs. den 14/6, men vi önskar och hoppas att ni är
villiga att betala avgiften redan nu. Vi behöver detta likviditetstillskott under våren, för att
kunna fortsätta det på förra årsmötet beslutade arbetet utan att behöva utnyttja vår reservfond.
Skulle årsmötet i maj besluta om en annan utdebitering kommer vi givetvis att justera den
redan inbetalda avgiften.
Nya Styrelsemedlemmar
Som ni alla vet så har vi ett gemensamt ansvar att sköta vår gemensamhetsanläggning, det
vill säga vårt vägnät. Att sitta några år i styrelsen för detta är givetvis ansvarsfullt men
också både roligt och lärorikt. Alla borde någon gång göra detta och det är vårt gemensamma ansvar att se till att vi har en bra styrelse.
Flera i den nuvarande styrelsen har nu suttit i många år och vi har ett stort behov av nya
medlemmar. Om du kan tänka dig att ställa upp en period för detta gemensamma ändamål,
så kontaktar du valberedningen, Sven-Erik Wånell eller Anders Hilton. Du hittar deras
kontaktinformation på vår hemsida
E-mail adresser
Styrelsen vill helst av allt kommunicera med er via e-mail och/eller vår hemsida.
Det är fortfarande c:a 20 % av alla er medlemmar som inte uppgivit en fungerande e-mail
adress till oss. Om du känner att du är en av dem och har en e-post som du gärna använder,
så är vi tacksamma om du skickar in din adress till oss. Enklast görs det via e-mail eller via
kontaktformuläret på hemsidans flik: Kontakt.

Bästa Vinterhälsningar
Styrelsen
genom Björn Jacobson

Brevik-Lerviks vägförening, www.breviklerviksvagforening.se

2

