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Information om verksamheten
Tomtsamfhlligheten registrerades 1972-07-24 och best&r av 150 tomter, tingsmark och skog,
med en total yta om 142 hektar.

Styrelsen
SS,"relsen har sedan flrsstrimman 2018-04-28
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Revisorer

Pi irsmritet valdes som ny internrevisor Gunnar Lindfeldt.

Jan Olov Karlsson iir vald

ir

2017.

Sammantr$den
Styrelsen har under flret haft 8 st protokollforda sammantrriden.
Ordinarie irsstrimma holls 28 april 2018.

Viktiga hiindelser under 6ret
Enligt irsstiimmobesiutet planterades regnbige i Paddsj 6n.
50 st fiskekort sildes under 6ret.
St_vrelsen har anordnat sedvanliga

aktiviteter sisom:

Midsommarfirandet som i flr hade flyttat till iingen mellan Bjornviksviigen och
Korsniisvtigen. Vir gamla midsommarplats tir uppbokad av vildsvin och kan dtirfor inte
anviinds

till midsommarfirande.

Valborgsrnflssofirande vid Baltoras majbrasa.
Kriiftskiva samt Adventsgltigg nere vid foreningshuset

Bflthamnen

Vi

har klippt vass b&de kring bitbryggan och i farleden niirmast

vir

b&tbrygga.

Vligen till bfltbryggan har breddats

Vi har ocksi forberett att dra vatten

ut p6 bryggan.

{}rtinomrflden

Vi har rivit
1,13,

den gamla dansbanan dfl den var helt murken.

strandleksak har monterats p& plats och vi har transporterat dit ny sand.

En vildsvinsf;illa har satts upp i niirheten av Lillfladen diir flera vildsvin iakttagits.

Arsavgifter
Arsavgifterna har under &ret varit 1500 kr i likhet med2017.

Ftirsiikring
S

amftill i gheten air frirszikrad ho s Liinsftirsrikringar

Hemsida
Samf;illighetens hemsida besoks av allt fler. Dtir finns bl a viktig information avseende
samfiilli gheten, omridets historia, stadgar och ordningsregler.
V[lkomna till wrl ru.. baltqqa. s*
Skogem

ijnder iret har rri fortsatt med gailring" Det 6r skogen vid bithamnen som gallrats detta fir.
Vi iir ikapp med den lingsiktiga skogsvirdsplanen si att kommande underhillsitgtirder kan
Lregritursas till mindre manuella gallringar.
Kornrnande hfi ndelscr 2019
For 201 t har styrelsen planerat att utover ldpande och sedvanliga aktiviteter ocksi renovera
den gamla badbryggan eller bygga en helt ny.
Dessutom planerar styrelsen att pibcirja renovering av foreningshuset med att bygga en ny
altan.
Fortsatta underhflllsfltgiirder av sommarvattenanliiggningen iir bland annat installation av
digitalt styrd begrtisningsventil som sttinger av vid frir hrigt vattenuttag.

Reservfond
Reservering frir fasta ankiggningars uppriitth6llande ska finnas enligt stadgarna. Enligt beslut
pi stiimman 1995 uppgir det beloppet till 75 000 kr
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Balanserad vinst

248

Arets vinst

-59

Disponeras s6 att
I ny r2ikning overfores

189

Fcireningens resultat och stiillning

i rivrigt framg&r av efterfdljande resultat- och

balansriikninc.
,-9

(,I
,

Baltora 201&-04-07

Anita N

Klas Nyl6n

Carina

4",/wr{,&/fr?,

Lena

Iffi1
.r..eE,-

Min revisionsberiittelse har kimnats 2019 -

4*f;.d#(C
-G..rnou,
Lindfeldt

Revisor

i I

-

f,)

/rru O I***U.,
Jan Olov Karlsson

revlsor

t/s*a"t

