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Inledning 
Föreningen förvaltar 3 stycken gemensamhetsanläggningar Ga:113 Väg, Ga:114 Vatten/avlopp, Ga: 
Naturområde/Miljöstation. Förvaltningen av GA: 114 Vatten/avlopp övergick under året till 
Härjedalens kommun. 

Styrelsen 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande  Per Göransson 
Kassör  Magnus Björksved 
Sekreterare  Bengt Hjort 
Ledamot  Helena Sköld 
Ledamot  Mathias Marcusson 
Suppleant  Marita Koski 
Suppleant  Magnus Rydhult 

Styrelsen har under året genomfört 5 styrelsemöten. 

Övriga förtroendeposter 
Revisor  Lars-Erik Blom 
Revisorsuppleant Anders Scherlund 
Valberedning  Tomas Roslund 
Valberedning  Christer Karlsson 
 

Viktiga	händelser	under	året	

Nya	medlemmar	
Sex	nya	medlemmar	har	tillkommit	under	året	Karin	och	Jonas	Norlander	tomt	10,	Fredrik	Lanz	
tomt	14,	Ronny	Wahlström	och	Ninette	Bruce	Wahlström	tomt	17,	Helena	Olsson	och	Joakim	
Eriksson	tomt	20,	Lotti	och	Tomas	Edström	tomt	22,	Annika	Hellström	tomt	26	samt	Tanja	
Blomros	och	Christer	Lindberg	tomt	30.	
Vägen 
Vägen har underhållits utöver normal sladdning och saltning enligt följande; 
 -vägkanter har hyvlats av där så erfordrats för att underlätta vattenavrinning,  
 -diken vid infart från 84:an har grävts ur, 
 -vägen har fyllts upp med grus vi övre vägtrumman där vägen underminerats pga att vatten även 
rinner utanför trumman.   
Vattentrycket  
Avtal har tecknats med Härjedalens kommun i enlighet med det avtal som godkänndes på 
Årsstämman 2018 innebärande att kommunen övertar ägande samt drift och förvaltning av Ga 1:114 
utan kostnader för Mysk Samfällighetsförening. Dock kommer föreningen att stå för kostnader för 
upprättande av handlingar samt registrering av servitut. 



Den nya försörjningen togs i drift v 51 och har uppfyllt samfällighetens krav avseende 
försörjningskapacitet. 
Samfällighetens avsatta fond för underhåll av Ga 1:114 är därmed tillgänglig för andra ändamål. 
Skyltar på egen tomt 
Styrelsen har besluta att ändra policy för skyltning i området innebärande bla att skyltning på 
fastighet utanför samfällighetens mark också ligger utanför samfällighetens ansvarsområde. 
Skoterleder 
Under året och inför säsongen 18/19 har skoterled upp till angöring vid Flåten underhållits och 
skyltats. Information om regler för skotertrafik inom området har sänts ut till medlemmarna samt 
lagts ut på hemsidan. 
Hemsidan  
Styrelsen beslutade att utveckla hemsidan så att den blir mer informativ och med ett lite mer 
information om Funäsfjällen och myskområdet vid sidan om information rörande samfälligheten. 
Arbetet påbörjades 2018 och hemsidan lanserades i februari 2019.  
Information till nya fastighetsägare 
Nytt välkomstbrev från samfällighetens styrelse samt information om vad det innebär att vara 
medlem i Samfälligheten har uppdaterats och finns även  tillgänglig på hemsidan. 

Verksamheten	i	siffror	
Föreningens resultat för tiden 2018-01-01 till 2018-12-31 blev 2013,94 kr (5 150,98 kr) vilken har 
balanserats i ny räkning. 
Föreningens balansomslutning 2018-12-31 är 194269,60 kr ( 200 288,60  kr) 
Avsättning till underhållsfond har gjorts med 20 000 kr, ackumulerad avsättning : 100 000 kr. 
Avsättning för reinvestering väg har gjorts med 40 000 kr, ackumulerad avsättning : 80 000 kr. 

Funäsdalen 2019-03-10 
Styrelsen för Mysk Samfällighetsförening 
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