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Verksamhetsberättelse för Gräsåkers 
samfällighetsförening 2017/2018 
 

Föreningen förvaltar den samfällighet som bildats av fastigheterna Väsby 43:475  

och Väsby 43:477 – 43:620 i enlighet med anläggningsbeslut av 1970-12-01, 

diarienummer 136/70 B 3. 

 

Samfällighetens ändamål är att hålla i vägar, vattenförsörjning, avloppsanläggning, 

radio- och TV-anläggning, grönområden, uppsamling av sopor, samfällighetslokal 

samt garage och parkering. 

Styrelsens sammansättning 
Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen bestått av: 

 
Ordförande   Mia Beckman 

Kassör    Erik Kvist 

Ledamot   Lena Thoms  

Ledamot   Benny Strålberg 

Ledamot   Jörgen Beckman 

Suppleant   Stefan Egenäs 

Suppleant   Mats Nyman  

Suppleant                    Anders Cleve 

 

Under året har styrelsen haft 11 styrelsemöten. Utöver de har vi haft ett antal 

informella möten, bland annat för att diskutera idéer för samfälligheten och för att 

planera årsstämman.  

Protokollen har lagts ut på samfällighetens webbsida och de undertecknade 

originalen förvaras hos ordföranden. Ordföranden har haft ett möte med 

gårdsombuden/valberedningen. Det genomfördes den 29/1 2018 och var ett 

konstituerande möte av valberedning till stämman. 

Fiber i Gräsåker 
Under sommaren fick styrelsen ett stort antal förfrågningar från medlemmar kring 

indragning av fiber. Vi började då se över möjligheten till att få ett gemensamt avtal 

och en mängd olika företag kontaktades, däribland ComHem. Ingen var intresserade 

av att erbjuda oss en attraktiv lösning. Tills plötsligt Telenor och Telia hörde av sig 

med offerter som väckte vårt intresse. Därefter följde ComHem och andra efter. Vi 

valde efter noga utredning tillslut att gå vidare med Telenor. De erbjöd en 

fiberindragning till 0 kronor per hushåll. Erbjudandet sammanställdes och styrelsen 

kallade till extrastämma. Extrastämman var välbesökt, så pass att flertalet 

medlemmar fick stå upp. Ett stort antal fullmakter lämnades också in. Ett enhälligt 

beslut för JA till indragning av fiber i alla hushåll gavs. Kontraktet skrevs på. Arbetet 

fortlöper nu och vi förväntar oss att indragningen ska vara klar under sommaren 
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2018. Styrelsen arbetade hårt med detta avtal men vill speciellt tacka Stefan Egenäs 

för hans stora engagemang. 

Styrelsens vision 
Årets styrelse har under hösten påbörjat ett visionsarbete. Vad vill vi att vår 

samfällighet ska stå för? Ett grönare område med ett större miljötänk? Ett område för 

barnfamiljer, äldre, ungdomar? Vad gör oss unika som får nya husköpare att vilja 

flytta hit? Vi ser fram emot att fortsätta detta arbete under 2018/2019 och hoppas på 

stort engagemang från medlemmarna. 

Underhållsarbeten 
Detta år har varit fritt från större missöden eller stora arbeten. På så sätt har endast 

löpande underhållsarbeten utförts.  

Vuxenstyrkan har tillsammans med styrelsen sett över områdets garage; dess portar, 

tak och väggar. Och konstaterat att visst underhåll behöver göras 2018. 

Under vintern har vi också fått till ett samarbete med kommunen som innebär att 

”skrotbilar” som ställs upp i området kommer att transporteras bort. Till 

självkostnadspris för i första hand ägaren. Det är av vikt att endast bilar som används 

löpande och där ägaren bor i området parkeras på våra parkeringar eller i garagen. 

Investeringar 
Under året har styrelsen arbetat med frågor som rör garagen, laddning av elbilar, 

anläggningsbeslut, vattenavstängningskranar etc. En mängd förslag och lösningar 

har diskuterats angående vad vi ska använda våra pengar till. 

En befarad vattenläcka upptäcktes mellan gård 2 och 3. När VVS-firman grävde upp 

såg man att det inte var någon vattenläcka, vattenansamlingen orsakades av 

dagvatten från berget. Styrelsen valde då att investera i något som inte funnits 

tidigare; dränering, brunn och sandfång.  

Utöver det har inga större investeringar har gjorts. Det har resulterat i att vi nu byggt 

på vår buffert.  

Städdagar 
Två städdagar har genomförts under 2017. Vårstädningen resulterade i stora 

mängder buskar och ris till containrarna. Så pass mycket att extracontainrar 

beställdes och därmed ett stort extraarbete för vuxenstyrkan. Förslaget från 

vuxenstyrkan om att fortsättningsvis ha fler, mindre containrar med placering inne på 

gårdarna presenterades för styrelsen. En mycket bra idé som ökar samarbetet bland 

medlemmarna. Samtidigt frigörs vuxenstyrkan så att de kan ägna sig åt andra 

arbetsuppgifter under städdagarna.  
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Till höststäddagen gjordes denna ändring och städdagen blev enligt många en 

succé. Deltagandet och engagemanget var stort.  

Arbetet med renoveringen av våra lekplatser satte åter fart. Ett arbete som förväntas 

fortsätta nu under våren. 

Gårdsprotokollen från städdagarna har sammanställts och önskemål har godkänts 

eller givits avslag. Protokollen förvaras hos ordföranden. 

Vuxenstyrkan 
Vuxenstyrkan har under året utfört ett mycket gott arbete med snöröjning, sandning 

och gräsklippning. De har även förberett städdagarna. På grund av den minskade 

arbetsbördan på höststäddagen skapades tid och möjlighet till trädfällningar och 

beskärning av träd på våra gemensamma ytor. Ett arbete som fortsätter under 

vintern och våren. Vi har många träd i området och en del måste tas ner eller 

beskäras för att fortsatt hålla vårt område i fint skick. 

Underhåll av maskinpark samt andra reparationer har också utförts. Styrelsen tackar 

för ett mycket bra arbete och ett gott samarbete! 

 

Gårdsombuden 
Gårdsombuden har ansvarat för att leda de formella mötena som inlett städningarna 

samt skrivit protokoll från dessa. De har även sett till att protokollen blivit 

undertecknade av alla som bor på gården.  

Gårdsombuden är sammankallande för arbetet med renovering av våra lekplatser. 

 

De utgör också valberedning inför årsstämman. Gårdsombuden kallades till ett 

valberedningsmöte den 29/1. Vi tackar dem för ett gott samarbete. 

 

På städdagen nu i vår byts gårdsombuden till nästa hushåll enligt den turordning 

som respektive gård har. 

 

Samfällighetslokalen 
Nyttjandet av lokalen har varit fortsatt stort. Proceduren med att skriva på ett ”avtal” 

för att hyra har fungerat bra och ökar också benägenheten av att hålla lokalen i fint 

skick. Avgiften på 100 kr/utlåning har återupptagits och går till löpande kostnader för 

lokalen såsom el etc. Sedan årsskiftet har vi en ny stugfogde, Mia Bergling. 

Styrelsen tackar för hennes engagemang. 

Morotsfesten 
Traditionen har sedan samfälligheten startades varit att vuxenstyrkan och styrelsen 

varje år belönats med en middag. Denna middag kallas Morotsfesten.  

2017 års middag hölls återigen på Väringgården i Träkvista. Styrelsen tackar 

samtliga deltagare för en trevlig kväll. 
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Gräsåkersnytt och hemsidan 
Fem nummer av ”Gräsåkersnytt” har delats ut till samtliga hushåll under det senaste 

året. Förutom hemsidan är detta ett bra sätt för styrelsen att nå ut med information till 

alla boende i området.  

Hemsidan har under året använts mer flitigt och vår förhoppning är att den fortsatt 

ska bli en mer aktiv del i förmedling av information som rör vårt område. Styrelsen är 

väl medveten om att hemsidan inte fungerar felfritt för en del medlemmar och vi har 

för avsikt att arbeta vidare med en lösning på det under året.  

 
 
 
 
 
 
Ekerö den 1 mars 2018 

 

 

 

 

 

 

Mia Beckman       Erik Kvist 

 

 

 

 

 

Benny Strålberg       Lena Thoms 

 

 

 

 

 

Mats Nyman       Stefan Egenäs 

 

 

 

 

 

Jörgen Beckman       Anders Cleve 

 
 

  

 

 

 


