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Styrelsen har bestått av:

. Ordförande: Lars-lnge Carlsson

. Vice ordforande: Gunnar Gustafsson
o Kassör: Rolf Elsrud
. Sekreterare: Stefan Tidholm
. Ledamot: Jan Hörman
. Suppleanter: Pontus Norlin, Sofia Pettersson
o Revisorer: Antti Stetsko, Bo Grip
. Revisorssuppleanter: Lennart Ekström, Thomas Olsson
. Valberedning: Emma Björklund Gustafsson, Lars Henriksson

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden och protokollen är utlagda på hemsidan.
Utöver detta har telefon- och mailkontakt tagits vid behov.

Från verksamhetsåret kan följande rapporteras
. Grusning, sladdning och saltning av grusvägarna har utförts vid två tillfällen under

höst och vår. Även sopning av asfaltsvägarna har genomförts under våren.
o En arbetsdag genomfördes den 5 oktober där ca 20 medlemmar deltog och utforde

ett gott arbete med att röja sly längs cykelvägen förbi kärret.
. Dagvattenbrunnarna i hörnet BjörksoppiBläcksvampsvägen har rensats och nya

stenkistor har anlagts för att förbättra avrinningen och bredda vägen.
. Samfälligheten har avtalat med entreprenören Örebro Byggsmide som sköter

snöröjningen att även ansvara för att farthinder tas in och läggs ut.

. Belysningen längs vägarna har setts över och trasiga lampor har åtgärdats.

. Emma Björklund Gustafsson och Lars Henriksson har inlett ett arbete med att skapa
rollbeskrivningar för dom olika styrelseposterna. Det innebär bl a att dokumentera
ansvar och uppdrag men även praktiska saker som kontaktpersoner, lösenord,
dokumentationsstruktur etc. Detta för att säkerställa att vi har en bra översikt gällande
vad som sker under verksamhetsåret samt för att ge bra förutsättningar för nya
styrelsemedlemmar att komma in i arbetet.

. Ostra Almby Fritidsklubb har tecknat ett nyttjandeavtal med markägaren Lundbergs
Fastigheter samt med Samfällighetsföreningen gällande markområdet närmast
Björksoppsvägen. Dvs det område där löparspåren startar vid Heimdal.

. Vad som sker i samfälligheten kommuniceras via Facebook-gruppen "Heimdal-
Skogsbacken" samt att informationen läggs ut på hemsidan http://www.heimdal-
skogsbacken.se/
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