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Verksamhetsberättelse 

Kläppens Samfällighetsförening 2011 
 
 
Efter val vid ordinarie föreningsstämma har styrelsen haft följande sammansättning: 
 
Ordförande   Nils Widell 
Kassör   Maria Ganmark Åkerblad 
Sekreterare  Rolf Nordqvist 
Ledamot  Jan Ryden 
Ledamot  Mikael Skålén 
 
Suppleanter  Anna-Karin Dahl; Lollo Lundmark; Johan Stigenius 
 
Revisorer  Erik Kusoffsky & Jan Svanström 
 
Varberedning Anja Skålén & Helene Stigenius 
 
Styrelsen har haft 5 protokollförda möten samt kontinuerlig kommunikation via mail 
och telefon. 
 
Nya stadgarna är godkända av Lantmäteriet. 
 
Ugglan är nu flyttad till pannrummet i Skistarhuset (f.d Hotellet). Ny kabel har dragits 
till mätarbrunnen och är nedgrävd och förlagd i tomrör från pannrum till slänten 
nedanför det röda huset (f.d. annexet). 
Allt som ankommer på samfälligheten fungerar. 
MEN Åre kommun har till dags dato ej fått ordning på sin vattenmätare, som varit 
trasig i ett år. 
 
Vägarna söder om E14 har hyvlats. 
Kurvan mellan 210 (B10) & 212 (A13) är åtgärdad. 
Infartsvägen som vi anser att Brogården skall åtgärda har ej blivit åtgärdad trots brev 
och telefonsamtal. 
 
Ansökan om att få hastighetssänkning på E14 vid Kläppen finns hos Trafikverket som 
sänt det vidare till Länsstyrelsen som sätter fartbegränsningar på riksvägar, vi 
avvaktat besked. 
 
Hastighetsbegränsning inom Kläppen söder E14 har skyltats. 
 
Snöröjning och sandning har utförts under året. Snöröjningen har delvis ej utförts i 
enlighet med avtalet och Clifton har krediterat Samfälligheten för detta. 
 
Sommarunderhåll har utförts i form av gräsklippning m.m. (3 anbud har infodrats). 
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Daniel Larsson har ännu ej anslutit sig till vårt VA-nät, dett kommer att ske i början av 
2012. 
 
Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt 
 
Från ägaren till Åre-Berge 1:5 (f.d. Zetterbergs bondgård) har framförts önskemål om 
att få dra en permanent väg över vårt område från E14 till Åre-Berge 1:5. 
Samfälligheten har svarat (se bif. brev).    
 
 
Åre den 31 dec. 2011 
Kläppens samfällighetsförening 
 
Nils Widell  
               


