Kåbo-Berga Villaförening
Verksamhetsberättelse för 2016-2017
Föreningen höll sitt årsmöte den 20 oktober 2016 i Bror Hjorths Hus. Styrelsen har sedan dess
koncentrerat sig på kärnuppdragen snöröjning och rishämtning.
Snöröjning och sandning har utförts av Svensk Markservice. Nytt för i år är att Uppsala Kommun
åtar sig att sanda vid de trottoarer som läggs igen, s k B-gator. Det innebär att de som tidigare enbart
beställt sandning av villaföreningen kommer få sandat av kommunen utan vidare propåer eller avier
från villaföreningen. Istället är det enbart årsavgiften om 50 kronor som gäller. Av områdets 256
villor har fastighetsägaren ansvar för vinterväghållning av trottoarerna vid 81 villor. 72 av dessa har
lagt ut snöskottning och sandning på villaföreningen.
Rishämtning omfattade i år 40 villor. Ny entreprenör på rekommendation från den förra. Taxan är
930 kronor/timme + 250 kronor/ton ris + mervärdesskatt. Så gott som allt ris var hämtat till valborg.
Ekonomi redovisas separat. Men det kan här rapporteras att den är god med 196 004 kronor i
tillgångar varför styrelsen också föreslår årsmötet att sänka snöröjningsavgiften från 680 till 500
kronor för kommande vintersäsong och att vi behåller den låga medlemsavgiften om 50 kronor.
Webb, utskick och medlemsregister har skötts av villaföreningens hederssekreterare Hans Nordler.
Medlemsregistret överförs närmast på föreningens sekreterare Göran Lilienberg. Villaföreningen
behöver hitta någon som kan ta över hantering av webb och mailutskick. Ska utlysas under årsmötet.
Studiebesök har genomförts på Medicinhistoriska muséet på under ledning av Björn Holm.
Ärenden
Villaföreningen inbjöds av Uppsala Kommun att delta på ett möte med boende på Kåbovägen
angående den förestående hastighetsbegränsningsregleringen. Kommunen överväger om
hastighetsbegränsningen ska sänkas till 40 eller 30 från dagens 50 km/h. Villaföreningen uttryckte
missnöje med den eskalerande genomfartstrafiken genom Kåbo-Berga framhöll vikten av att
förtätningsivern också måste vägas upp med ökade infrastruktursatsningar kring staden.
Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex sammanträden. Varav ett tillfälle tillsammans med
kvartersombuden.
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