
Bilaga 4       
                                                                                            
Styrelsens förslag till åtgärder och avgifter för verksamhetsåret 2015. 
                                      
Avgift för mark o sjö           500:-
Avgift för vatten                1400:- (1050:- för sommarvatten)
Avgift för avlopp                 800:-  
Avgift för väg                     1250:- (750kr + 500kr för beläggning)  

En detaljerad budget finns i bilaga 5.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mark & sjö 

För ”Mark och sjö” föreslår styrelsen att avgiften bibehålls med 500 kr. Rabatten för deltagande på 
arbetsdag år 2014 framgår av debiteringslängden för år 2015.

Styrelsen föreslår att vi framöver inte ska ha rabatt för deltagande på arbetsdagar. Motivet för detta 
är dels ekonomiskt och dels att rabatten inte märkbart påverkar deltagandet.

Vi räknar med följande åtgärder inom ”Mark och sjö”.

-     Återplantering efter skogsgallring avslutas. Ca 15 000 trädplantor i blandning av tall och gran. 
-     De vanliga arbetsdagarna vår och höst genomförs.
- Vassklippning i Utveda träsk.  
- Ny sand läggs vid badet i Utveda träsk.
- Gångstigen runt Utveda träsk färdigställs.
- Gångvägarna repareras på de ställen där de skadats. Stora skador vid Vätö sund.
     
Vatten.

Entreprenör för drift av vattensystemet är ”Roslagens VA-Teknik AB”.
Utöver ordinarie drift av vattenverket behöver följande åtgärdas: 

- Löpande drift och underhåll av vattenverk och vattennät.
- Eventuellt måste kolfiltret bytas ut.
- Halva vattennätet kommer att blåsas.

 Avlopp 

Entreprenör för drift av avloppsnätet är ”Roslagens VA-Teknik AB”.

- Pumpbrunnar ska slamtömmas, infiltrationsbädden ska högtryckspolas (görs vartannat år).
- Gräs och slyklippning görs på infiltrationsbädden. 
- Avloppsnätet ska inspekteras och eventuella läckor ska repareras.

Väg

Enligt den fleråriga åtgärdsplanen räknar vi med följande åtgärder under år 2015. 

- Planering sker för nybeläggning på vägen mellan kyrkan och anslagstavlan.
      (I årets budget har vi räknat med en extra avgift om 500 kr för detta).    
- Träd och buskar efter vägarna kommer att hållas efter.
- Grusvägar saltas för dammbindning.
- Slänter i vägdiken slås.
- Sedvanlig sommar- och vinterväghållning. 


