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Styrelsemöten
Under verksamhetsåret har styrelsen haft fem styrelsemöten.
Ärenden som styrelsen har arbetat med under verksamhetsåret:
• Trappan mellan Norra och Södra Strandskogsvägen försetts med belysning med
pollare och nytt staket överst. Genomförts av LEAB i september 2021. Kostnad
24619 kr. I början av sommaren har gångstigen nedanför trappan försetts med 20
trappsteg. Det har planerats och gjort med frivilliga föreningsmedlemmar och med
hjälp av grävare. Arbetet började den 31/5 och avlutades den 7 juli. Totalt har 14
personer från föreningen deltagit i arbetet och genomfört 47 arbetstimar.
• Hemsidan www.strandskogensvag.se har uppdaterats. Ansökan om inloggning till
protokolldelen görs på hemsidan och godkänns sedan av Emelie Hultberg.
• Plan för skötsel av grönområde har tagits fram och godkändes på det extra
föreningsmötet den 7/5 -22. Arbetsgrupp för skötselplanen skall utses på
föreningsstämman den 3/9 -22.

•
•
•

•
•
•
•

Detaljplanen för Resteröds-Strand vann laga kraft i december 2021.
Handläggningstid våren 2017 till december 2021. Fyra och ett halvt år.
Kontakt har tagits Peter Dosé Västvatten angående samverkan med västvatten och
kommunen när det gäller väg till fastigheten 3:20.
Kontakt har tagits med Lantmäteriet i Uddevalla inför kommande förrättning. Viktigt
att förbereda detta nog för att få ner kostnaderna. Vi har fått en kontaktperson där
som är Roger Blom. Föreningen måste vid föreningsstämman i september ta beslut
om hur andelstalen skall fördelas mellan fastigheterna.
Styrelsen har godkänt nedtagning av 7 träd på förslag av Kjell Johansson (3:4).
Anledningen att det godkändes var att träden påverkade väg och bergväggen
negativt. Kostnad för nedtagningen och omhändertagande stod Kjell för.
Dialog har förts med Ann-Marie Hultberg i samband med hennes anläggande och väg
till fastigheten 1:28.
Dialog har förts angående avrinning i samband med anläggande av parkeringsplats
till fastigheten 3:23.
Föreningen deltar i referensgruppen för gång och cykelväg Råssbyn- Ljungskile.
Gösta Gustavsson, Strand Lyckås leder gruppen som är en påtryckningsgrupp så att
arbetet fortlöper. Aktörerna är Kommunen, Trafikverket, och Regionen som har
uppdrag att ordna så att en cykel o gångväg kan anläggas.

Arbeten som har utförs på väg och grönområden
• Skrapning, grusning och saltning.
• Uppsättning och nedtagning av snöpinnar
• Nedtagning och uppsättning av farthinder
• Två städdagar har avhållits, lördagen 4 september 2021 och lördagen 7 maj 2022.
Strandskogen den 23 augusti 2022
För styrelsen
Martin Beran
ordförande

