Motioner från stuga 6 till Dalecarliabyns ordinarie föreningsstämma 2021
Motion 1
Angående elförsörjning till ladduttag för el-/hybridbilar
Hur framtiden ser ut vad gäller eldrift/vätgasdrift av våra bilar vet vi ju inte.
Vi föreslår att styrelsen eller en arbetsgrupp gör en första undersökning med Dala Energi vad
som gäller idag, dels om vad som är möjligt att göra och dels vilka kostnader det medför.
För närvarande subventioneras installationer för ladduttag, men oklart hur länge. Kanske läge
att ligga i framkant?
Motion 2
Området runt friggeboden
Vi föreslår att samfälligheten anlitar Erik Olars för att jämna till föreningens tomtmark vid
friggeboden och samtidigt gräva upp buskar och större stenar.
Som marken ser ut nu är den mycket svårarbetad med trimmern.
Kanske finns ytterligare arbete i området så att det blir "full arbetsdag" för grävaren.
Motion 3
Ändrade betalningsvillkor för samfällighetsavgiften
Vi föreslår att vi återgår till 30 dagars betalningsvillkor istället för de 16 som ändrats till under
2020. (Vi finner inget stämmobeslut om ändrade betalningsvillkor.)
Alternativt att samtliga fyra fakturor skickas ut samtidigt i början av året med förfallodag den
sista i respektive kvartal. Med andra ord att tillbaka till den rutin som rådde tidigare.
Motion 4
Hantering av samfällighetens grönytor
Vi föreslår att mer fokus läggs vid den andra av våra två städdagar, den på sensommaren,
eftersom det är viktigt att hantera lupinerna innan dessa går i fröställning, vilket sker i
juli/augusti. Lupinerna ska antingen klippas ner eller ännu hellre dras upp med roten. Viktigt att
allt växtavfall från lupinerna lämnas som brännbart på Limhagens återvinningsstation.
Detta med hänvisning till Leksands kommuns uppmaning om att bekämpa lupinerna till förmån
för den biologiska mångfalden.
För mer information om lupiner och bekämpningen av dessa, se bifogad fil.
I samband med denna motion föreslår vi att frågan om debitering vid frånvaro på städdagarna
återupptas. Frågan har tidigare varit uppe vid stämmor, men bordlagts.
Alltså att om föreningens medlemmar inte vill/kan delta vid städdagarna så debiteras en mindre
summa om 200-300 kr per stuga och städdag. Dessa pengar kan ju samlas till en pott som kan
användas för att anlita t ex Mabergs som kan göra jobbet istället. Hanteringen av
inbetalningarna borde heller inte vara så komplicerad med digitala möjligheter som t ex Swish.
Björn & Tina Sparrman
Tällberg, den 12 mars 2021

