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Verksamhetsplan för Ransjö samfällighetsförening 2017–2018

Syfte och mål
Syftet med samfällighetsföreningen är främst att underhålla vägarna i GA:6. Målet är att
säkerställa framkomligheten till berörda fastigheter, vilket även ökar trivseln och byns
attraktionskraft.
Den numera traditionsenliga röjardagen är ett sätt att med gemensamma krafter sköta det
löpande underhållet. Det är också ett bra sätt att skapa engagemang och ett utmärkt tillfälle
att träﬀa övriga fastighetsägare i byn och på så sätt bidra till att stärka bygemenskapen.
De fastigheter i Ransjö by som är delägande fastigheter i GA:6 omfattas av underhållsansvaret för vägarna inom GA:6 och är därmed obligatoriska medlemmar i föreningen.
Bland delägarna till övriga fastigheter i byn finns ett intresse att bidra till byns väl men också
att ta del av bygemenskapen. Styrelsen vill därför välkomna även frivilliga medlemmar och
siktar på att öka medlemsantalet från nuvarande 46 till 50 under 2017–2018.

Planerade aktiviteter
Styrelsen planerar följande aktiviteter under verksamhetsåret 2017–2018:

Vägunderhåll
Varje år gör styrelsen en översyn av vilka vägar som behöver åtgärdas. Åtgärderna kan
omfatta hyvling och grusning samt röjning av sly och avverkning av träd som hindrar sikten,
riskerar att falla över vägen eller på annat sätt försämrar framkomligheten. Under perioden
2017-2018 åtgärdas sjövägen i omgångar. Dels grusas vägen, dels tas ett antal björkar ned
längs sjövägen mellan Jobos och Kushögen.
Vid stranden finns en soptunna som ingen känner ansvar för att tömma. Den kommer därför
att tas bort under hösten/vintern.

Röjardagen
Under våren 2018 beslutar styrelsen vad som ska prioriteras under den kommande
sommarens röjardag. Medlemmarna är välkomna att lämna förslag till styrelsen.
Kontaktuppgifter finns på webbsidan.

Skolan
Arbetet med att avyttra skolan med tomt fortsätter. Sedan årsmötet beslutade att acceptera
skolan som gåva, har gåvobrevet överlämnats till styrelsen och föreningen blivit ägare till
skolhuset i Ransjö. Därmed kan det praktiska arbetet påbörjas med att förbereda för
tomtavstyckning av S:26 och försäljning av skolan. Försäljning planeras till våren 2018.

