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l. Miitets iippnande.

Ordforande Magnus Nordby forklarade motet for oppnat.

2. Godkflnnande av kallelse och dagordning.

Kallelse har annonserats i Gagnefbladet, pA Sifferbos hemsida och iiven affischer p6
anslagstavlorna i byn tvA veckor innan irsmritet. Motet godkiinde kallelse och dagordning.

3. Val av ordfiirande ftir irsmiitet.

Motet valde Magnus Nordby som ordf-orande.

4. Val av sekreterare ftir irsmiitet.

Motet valde Cecilia Lofgren Nordby som sekreterare.

5. val av tui justeringsmfrn fiir protokollet tillika riistriiknare.

Mcitet valde Nils-Erik Hedin och Bo Eriksson.

6, Verksamhetsberf,ttelse.

Ordf'orande Magnus Nordby l2iste upp verksamhetsberiittelsen for verksamhetsdret 2015.

Mcjtet godkiinde verksamhetsberiittelsen.

7. Kassarapport och revisionsberf,ttelse.

Kassor Cecilia I-ofgren Nordby redogiorde kassarapporten. Revisionsberiittelsen liiste upp
och konstaterade att revisionen inte gett upphov tilinigra anmiirkningar varvid
revisorerna rekommenderade ansvarsfiihet lor styrelsen.

Motet beslutade att godktinna kassarapporten.

8. Ansvarsfrihet fiir styrelsen.

Mdtet beviljade ansvarsfrihet fdr styrelsen.

9. Inkomna motioner och skrivelser.

Inga motioner eller skrivelser har inkommit.

10. Faststiillande av debiteringsliingd samt fiirslag till uttaxering.

Debiteringsliingden.var lramlag<l lor pAseende och den godtogs i sin helhet.
Motet beslutade att kvarsti med uttaxering 8,00 kr/andei infor kommande fakturerins.



ll. Arvode till styrelsen.

Styrelsen f-oreslAr att arvodena for 2016 blir oforiindrade enligt nedan:
230 andelar for ordforande och kassor, 90 andelar for ledamoter"
60 andelar fdr suppleanter.

Motet rostade ja till detta ftirslag.

12.Yal av styrelseordfiirande pi ett ir.

Valberedningen fcireslog omval av sittande ordfcirande Magnus Nordby.

Mdtet godkiinde valberedningens forslag.

13. Val av tre styrelseledamiiter pi tvi 6r.

Valberedningen foreslog omval av per-Arne Dahlin. Hans Alm och
Cecilia Lofgren Nordby.

Motet godktinde valberedningens forslag.

14. Val av tre suppleanter pi ett ir.

Valberedningen foreslog omval av sittande Anders Hammar. Mats Johansson
och nyval av Christoffer Christians.

Motet godkiinde valberedningens forslag.

15. Val av fvi revisorer pi ett ir samt en suppleant pi ett ir.

valberedningen foreslog omval av Inger Hedberg och Lotta wallborn
som revisorer och omval av Daniel Baggens som revisorssuppleant.

Mdtet godkiinde valberedningens forslag.

16. Val av tvi ledamiiter till valberedningen pi ett ir.

Mcitet valde sittande Lars-Goran Eriksson och Soren Lovgren.

17. Fiireningens planer infiir 2016
1) Rekommendationsskyltar 30 km/h skall placeras ut pi liimpliga platser i byn.
2) Vaghinder - for varje ir iir det ett gissel giillande riitt och fet ptacerlng. Trots
markeringar pi asfalten. enligt de regler som finns for viighindei. sA flyttas dom ihop
av bybor och det kan leda till siimre framkomlighet for riiddningstjiinsi.
3) Vagbelysning - foreningen fortstitter kiimpa fdr fler LED-armaturer och lamoor till
stickviigarna. Vi bor ziven undersdka med kommunen om det gir att forrata
belysningsstolpar pi de siimsta platserna.
4) Foreningen kommer ta in offerter pA asfaltering frin Hjortes horn ner mot Malis
Tiippa. Aven ansdka om siirskilt driftbidrae fran irafikverket.



18) Ovriga frigor.

En fundering uppkom om gronytor pi Malis Tiippa, Siffbrbo g:l g - s6 fort
sndn smiilt sa skall Gagnefs Kommun komma och titta pa dessa ytor. Trtid och
sly hiinger ut och rotsystemet bor griivas upp pa den delsom vetter mot vzigen.

Skymd sikt pa grund av triid kring norra utfarten. det iir privatiigd mark som
skulle behova gallras och lite av kullen skulle behcjva schaktas bort. per-Arne
Dahlin kontaktar marktigarna.

I samband med kommande viigsyn bor vi se 6ver dagvattnet som rinner over
Bygattu vid infarten till Hampus viig.

vissa bybor kor med hoga hastigheter i byn - 96r det att hyra/lana en
hastighetsmiitare som indikerar "aktuell" hastighet? viigforeningen f6r i
uppgift att undersoka om det iir mojligt att ordna sidana till byn.

19) Meddelande av plats diir stiimmoprotokollet hills tillgiingligt.

Mcjtet beslutade att 6rsmcjtesprotokollet finns hos Magnus Nordby pA Kiillstigen 4
och pA Sifferbo's hemsida www.sifferbo.com

20) Miitets avslutande.

Ordforande avslutade irsmotet och tackade alla som kom.

Sekreterare
.' i:,i

Cecilia Ldfgren Nordby

.lusterare

!

V:.f
,-/

Nils-Erik Hedin

Justerare

Bo Eriksson



verksamhetsbereittelse fiir sifferbo vdgars samf;illighetsfiirening

Styrelsen fcir Sifferbo Vdgars Samf;illighetsforening ldmnar foljande yerksamhetsberdttelse
ror 2015.

Styrelsen har under verksamhetsAret representerats ar,:

Magnus Nordby
Cecilia Lcifgren
Per-Arne Dahlin
Hans Alm
Agneta Lovgren
Peter Rusback
Anders Hammar
Mats Johansson

Ordforande
Kassor
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Sekreterare har varit rullande inom styrelsen.

Under iret har det hillits 3 sedvanliga styrelsemoten.

Den z7:e april rojdes det undan trdd r.id bystugan som r,etter mot Ndsselgattu

Vflrstddning ldngs vdgarna gjordes den r8 maj

]/nde1 r'irens vdgsyn den_ eo rnaj beslutades att byta ut alla gamla vdgskyltar. Beslutades att
dven bestdlla rekommendationsskyltar 3okm/h sbm ska sritlas upp p"e krinsliga 

'dga'snitt.GrLrsning av diverse grusvdgar mflste fixas och en del husdgare 
"ia.t. kapa nJr sklinmande

buskar. lfl vrighinder sdtts ut ska dessa markeras pi asfaltEn si r.i uppfyir".
framkomlighetskraven

Tage Janssons Akeri utforde virsopningen.

Detta ir beslutade kommunen att de sjdlva skulle skcita byns gronytor och ansvaret for drift
och skotsel av lekplatsen i Nordtdkt.

I augusti utforde Maserfrakt buskrojning i byn

De1 zzle september hade vdgforeningen en arbetsdag dfl skyltar byttes ut och bord och
vdghinder togs bort.

Kommune.n forsig vissa lyktstolpar med LED-armaturer fcir att testa om dessa lyser upp mer
dn de traditionella armaturerna. Arbete med att ffr fler LED-armaturer samt fa tillbaka
lyktstolpar pi stickvdgar fortgir.

Infdr Vintern handlades Wikmans Schakt och Last upp for den 6rliga vinten,dghflllningen.

/ Styrelsen i Sifferbo Vdgars Samf;illighetsforening
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Revisionsberdttel se fsr

Sifferbo Vdgars Samfdllighetsfiirening fiir tiden 2015-01-01 - 2OL5-L2-3L

Vi har granskat rdkenskaperna och bedomer att bokforingen Ar korrekt utford.

Vi tillstyrker att resultat- och balansrikningen faststalls och att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet for rdkenskapsAret.

Sifferbo 201,6-03-15

Inger Hedberg

: t,. ,i t- * . ,l *--'---
Lotta Wallbom


