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Styrelseberättelse, Skuru Villaförening 2020

1. Inledning

Medlemmar

Vid årsskiftet hade föreningen 277 medlemmar. Snitt senast tio åren är 328. Man kan tycka att
hälften av villahushållen borde vara medlemmar, vi lyckas attrahera 40%.

En stark medlemsbas ger mandat att driva opinion för bättre villkor för de som äger och själva
sköter sin bostad.

Medlemsantal:

När Medlemsantal
2021-01-01 277
2020-01-01 289
Medelvärde 2010-2019 328
Medelvärde sedan 2008-01-01 (14år) 317
Skuru har ca 700 villahushåll och 330 radhushushåll.

Sammanträden

Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda sammanträden inkl konstituering. Årsmötet blev
inställt på grund av Corona.

Styrelse och revisorer

Följande personer utgör styrelse, revisorer och valberedning 2020. Då årsmötet 2020 blev inställt
fick styrelsen per 2019 fortsätta ett år till:

Roll Person
Ordförande Bengt Krottler
Ordinarie ledamot Anders Wiljander
Ordinarie ledamot Nicole Nordström
Ordinarie ledamot Jeanette Sundberg
Ordinarie ledamot Jan Fröman
Ordinarie ledamot Erik Byström
Ordinarie ledamot Peter Bloch
Ordinarie ledamot Lotta Tjerngren

Suppleant Dan Nilsson

Revisor ordinarie Jan Levin
Revisor suppleant Anna Jarnehammar



Styrelseberättelse, Skuru Villaförening 2020 Sid 2 (3)

Valberedning Kenneth Haukås

2. Ekonomi

Se separat redovisning.

3. Verksamheten

3.1. Inledning

Coronaåret 2020 blev ett annorlunda år - För föreningen innebar det att årsmötet ställdes in och att
styrelsemötena flyttade till den digitala världen. Trots Corona var det mycket som hände i Skuru
under året. Modernisering av Skuru IP, projektering av idrottshallar, planer på båttrafik mm.

Föreningens ändamål är enligt stadgar ”Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas
intresse i det som rör deras ställning som fastighetsägare inom samhället.

Det föreningen arbeta med ligger inom områdena välvårdad utemiljö, trevliga gångvägar, lagom
exploatering, hög trafiksäkerhet, någorlunda hög trafikeffektivitet, lågt trafikbuller från väg 222,
förvalta bryggan, kommunicera med Skuruborna.

Större händelse under 2020

- Skuru IP Nytt underlag.
- Projektering tennishall Ektorpsvägen kompletteras med hockeyrink.
- Byggnation av ny Skurubro pågår.
- Byggnation Norra Skuru.

3.2. Välvårdat Gångvägar och lekplatser dvs rekreation i området

Föreningen brukar årligen bjuda in ansvarig politiker för en diskussion om Skurus väl o ve. Mötet
görs vanligtvis genom att vi på plats och ställe ser över förbättringsförslag. Men på grund av
Corona så blev det inget möte i år.

Skuru IP nytt underlag – Idrottsplatsen har fått ett nytt underlag, jämför med det tidigare
naturgräset kan planen nu nyttjas hela tiden. Den ökade användningen innebär också ökad
trafikbelastning vilket ställer ökade krav på trafiklösningar. Föreningen tillsammans med de
närboende har uppmärksammat kommunen på problemet. Kommunen har börjat arbeta med frågan.

Gångväg Bastusjön – Vi har utarbetat och skickat in ett förslag om en komplettering sydväst om
sjön så man får en sammanhållen gångväg runt Bastusjön. Förslaget innebär en bro över sjön
alternativt en gångväg under motorvägsbron.
Ett medborgarförslag om att göra trottoar jämte Kristinedalsväg har avslagits av kommunen då de
ansåg att kostnaden inte motsvara nyttan.

Rudsjöparken parkering – Kommunen har nu lovat att öka tillgängligheten genom att anordna
parkering i anslutning till parken. Vi har från projektering av parken påpekat tillgänglighet till
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kommunen.

3.3. Exploatering och detaljplaner

Norra Skuru – Sedan arbetet med VA är klart har nu byggnation påbörjats på flertalet tomter i
området. Sannolikt blir det området trevligare då sankmark och snårskog ersätts av hus med
villatomter.

Stiftelsen Anneberg– Inga ytterligare byggnationer har noterats på stiftelsens mark.

Tennishall – Projektet tennishall vid Ektorpsvägen har utökats med två hockeyrinkar. Utökningen
är tämligen omfattande varför vi har lämnat yttrande där vi tar upp trafikfrågor mm. Även Ektorps
Villaförening och en lokal grupp i Skuru har yttrat sig i ärendet.

3.4. Trafiksäkerhet och trafikeffektivitet

Skurubron – Under året har byggnationen tagit fart, sprängning har gjorts och fundament på västra
sidan är påbörjat. Den nya bron ska var klar 2022.

Båttrafik – Det har förekommit förstudie om båtlinje mellan Tollare och Nybrobroplan med
angöring i Skuru. Sannolikt blir det en provperiod under 2021.

3.5. Bryggan

En båtplats har omsatts under året. Kö, för tillfället finns 14 personer i kö. Det finns inga större
kända brister som kräver större investeringar. Utgiftsnivån beräknas till kostnader för normalt
underhåll.

3.6. Kommunikation & Sociala aktiviteter

Skuru Villaförenings Facebooksida har numera nästan två tusen medlemmar. Där avhandlas stort
som smått mestadels med relation till Skuru.

Nummer tolv av Skurubladet är producerat, utgåvan innehåll även inbjudan till årsmötet.

Hemsidan är även detta år styvmoderligt behandlad.


