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Kläppens Samfällighetsförening 2012

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; Stefan Sandström

Revisorer Erik Kusoffsky & Jan Svanström
Revisorssupleanter Mats Kålen & Eva-Lena Grape

Varberedning Anja Skålén & Helene Stigenius

Styrelsen har haft 5 protokollförda möten samt kontinuerlig kommunikation via 
mail och telefon.

Snöröjning och sandning har utförts under året.

Sommarunderhåll har utförts i form av gräsklippning m.m.

Vattenmätare är nu installerade i samtliga hus.

Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt  

Daniel Larsson har anslutit sig till samfällighetens VA-nät.

Ugglan har fr.o.m. juli redovisat vår vattenförbrukning, efter att Åre kommun reparerat 
eller bytt vattenmätare, efter många påpekanden.

Då Ugglan åter visade vattenförbrukning kunde vi konstatera att vi hade en läcka på 
vår vattenledning.
Efter mycket letande hittades läckan som nu är åtgärdad.

Skrivelser har sänts till Trafikverket för att få tillstånd en hastighetssänkning på E 14 
vid Kläppen. Vi ha fått avslag från samtliga instanser (polis, trafikverket, Åre kommun och 
länsstyrelsen)
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Enkät avseende önskemål om årsmötesdag besvarades av 36 fastighetsägare.
Därav var 27 st. för långfredagen och 9 st. för onsdagen före långfredag.  

Samfälligheten (och nästan alla fastighetsägare) har yttrat sig betr. ny detaljplan för
 Åre-Berge 1:5 (f.d. Zetterbergs bondgård)
Av Åre kommuns kommentarer till inkomna yttranden kan vi utläsa att det finns 
tveksamheter till att bebygga området och någon väg genom Åre Kläppen är inte 
aktuell och kullen skall inte bebyggas. 
Sammanställning från Åre kommun av inkomna yttranden med kommentarer är 
mailat till boende söder om E 14.

Samfälligheten har under året ansökt och blivit medlem i REV (riksföreningen för 
enskilda vägar).
  
  

Åre den 31 dec. 2012
Kläppens samfällighetsförening

Nils Widell
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