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Verksamhetsberättelse för Gräsåkers 
samfällighetsförening 2019/2020 

 

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   Mats Nyman  
Ledamot   John Eremar 
Ledamot   Kristoffer Sundin 
Suppleant   Jessica Hjertén 
Suppleant   Erik D´Este 
Suppleant                    Carina Lillieqvist 
 
Under året har styrelsen haft 15 ordinarie styrelsemöten. Utöver de har vi haft ett 
antal informella möten, bland annat för att diskutera idéer för samfälligheten och för 
att planera årsstämman. I år har det på grund av det rådande läget med Covid19 
blivit fler möten än vanligt. Vi har både träffats fysiskt men också via digitala möten. 
Protokollen har lagts ut på samfällighetens webbsida och de undertecknade 
originalen förvaras hos ordföranden. Ordföranden har haft två möten med 
gårdsombuden/valberedningen. Det ena genomfördes den 18/12 och var ett 
konstituerande möte av valberedning till stämman. Sedan har sammankallande för 
valberedningen och ordföranden stämt av valberedningens förslag igen då stämman 
blev uppskjuten från i våras. Ordföranden och kassören har under året även haft ett 
antal möten med revisorerna. 

Uppskjuten årsstämma på grund av Covid19 
Våren 2020 blev väldigt speciell. Årsstämman var planerad till den 26 mars och 
kallelsen gick ut. Så kom restriktionerna och förbudet av folksamlingar med fler än 50 
personer. Styrelsen blev då tvungen att blåsa av stämman i väntan på nya direktiv. 
Under våren har styrelsen följt Villaägarnas råd och rekommendationer kring Corona. 
Bland annat genom att begränsa förvaltningen till det nödvändigaste. Villaägarnas 
ger också råd kring hur en årsstämma ska kunna genomföras om förbud mot 
folksamling på fler än 50 personer fortfarande råder. Där vi ser att en digital lösning 
och fullmakter gör det möjligt för alla att göra sin röst hörd. Att genomföra stämman 
är viktigt då styrelsearbetet i stort sett stannar av utan möjlighet till beslut om diverse 
arbete som måste göras i området och vilka avgifter som ska betalas in etc. 
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Därför har vi valt att hålla 2020 års stämma den 25 augusti. Nästa ordinarie stämma 
kommer att äga rum som vanligt i slutet av mars eller i början av april 2021. 

Byte av inre huvudavstängningskranar för vattnet 
På stämman 2019 beslutades att vi skulle byta ut alla inre huvudavstängningskranar 
för vattnet. Offerten vi fått från Kjellins Rör röstades igenom och arbetet inleddes 
under våren. Alla 8 gårdar har nu fått nya kranar.  

På grund av en alltför ospecificerad offert och att fler arbetstimmar krävdes, samt att 
detta inte uppmärksammades av oss i tid, kunde arbetet inte slutföras med de 
pengar som avsattes. Styrelsen beklagar detta. I den ekonomiska redovisningen 
framgår hur den överskjutande delen av kostnaden har betalats. 

Vi vill tacka alla medlemmar för stort tålamod med de vattenavstängningar som varit 
nödvändiga i och med detta arbete. 

Arboristens arbete 
I början av 2019 drog stormarna in över landet vilket resulterade i att många 
medlemmar hörde av sig och uttryckte oro för att träd i området skulle blåsa omkull. 

Styrelsen kontaktade då ett antal arborister varav en valdes ut. Vi gick igenom hela 
området för att få en bild över hur våra träd mår, samt om det fanns träd som av 
någon anledning borde tas ned. 

Arboristen var väldigt entusiastisk och engagerad. Arboristen och kommunens expert 
ansåg att vi hade alltför mycket granar inne i området samt att skogen, som tillhör 
kommunen, växer alltför nära vårt område. Styrelsen beslutade då att ta ned en 
större mängd granar, främst i dungen mellan gård 4 och 8. Granar bildar som en 
vägg och gör att övrig växtlighet inte kommer fram. Utöver det togs några träd ned på 
grund av andra orsaker, tex. såsom att de vuxit sig alltför stora.  

Arboristen gav oss råden att fortsätta hålla efter våra träd. Dels att ta ned träd då och 
då, men också att plantera nya på samma plats men som inte växer sig lika höga. 

Utöver det här arbetet har även kommunen tagit ned ett stort antal träd runt om 
Gräsåker. Allt detta tillsammans har gett ett mer öppet och ljust intryck av vår miljö. 

Vattenläckan 
Efter flera års oro kring en eventuell vattenläcka i området fick vi så reda på att det 
faktiskt fanns en läcka mellan gård 2 och 3. Man har i olika omgångar undersökt 
detta och vi har genom åren fått en mängd olika svar. 

Under våren och hösten arbetade Kjellins Rör i området vid brunnen. Läckan där har 
lagats. Dessvärre upptäckte man under arbetets gång att det troligtvis finns fler 
läckor någonstans längs med rören i samma område.  

Vintern kom och arbetet stannade av. Då det fortsatta arbetet av att söka vattenläcka 
är ganska komplicerat behöver detta arbete fortsätta även under 2020. För det 
fortsatta arbetet har Styrelsen däremot valt att leta efter en ny VVS-firma då 
samarbetet med Kjellins gått alltför långsamt. Pengar för detta är avsatt i förslaget till 
budget. 



 

 

3 

På grund av att vi inte är färdiga med ovan arbete har styrelsen valt att avvakta med 
inspektionen av vårt avloppssystem. De två hänger inte samman och det finns i 
dagsläget inget som talar för att avloppssystemet skulle vara i dåligt skick. 

Investeringar 
Under året har styrelsen arbetat med frågor som rör trädfällning, sopkärlen, 
avstängningskranar, vattenläckan och garagen. 

Inga större investeringar eller inköp har gjorts. 

Städdagar 
När vi nu har skjutit på stämman, så har tre städdagar hunnits med sedan förra 
stämman. 

Städdagarna är ett trevligt och bra tillfälle att träffa sina grannar på, och samtidigt 
gemensamt se över hur man vill ha det på sin gård.  

Vi påminner också att det är gårdsombuden som bestämmer när arbetet för dagen är 
klart och att alla återsamlas därefter. 

Protokollen från städdagarna har sammanställts och gårdsombuden har fått svar via 
mail på sina önskemål och frågor. Protokollen förvaras hos ordföranden. 

Vuxenstyrkan 
Vuxenstyrkan har under året arbetat med gräsklippning, klottersanering, lagning av 
garagetak och en mängd andra göromål.  
 
Då vintern varit snöfattig har det inneburit mindre del av snöplogning och sandning.  
 
Vuxenstyrkan förbereder städdagarna och har sedan vi införde flera containrar under 
dessa dagar kunnat ägna sig åt arbete med nedtagning av träd och ris. 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 skriva protokoll från dessa. De har även sett till att protokollen blivit 
undertecknade av alla som bor på gården. Gårdsombuden utgör också valberedning 
inför årsstämman.  
 
På vårstäddagen byts gårdsombuden till nästa hushåll enligt den turordning som 
respektive gård har. 
 
Vi tackar dem för ett gott samarbete. 
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Samfällighetslokalen 
Lokalen bokas och används flitigt. Det är roligt att se att så många använder den för 
sina kalas och även väljer att se på storbild här. 

Maja Bergström är stugfogde och styrelsen tackar för hennes stora engagemang. 

Morotsfesten 
Traditionen har sedan samfälligheten startades varit att vuxenstyrkan och styrelsen 
varje år belönats med en middag. Denna middag kallas Morotsfesten.  

Vi valde att hålla 2019 års middag återigen på Väringgården i Träkvista.  

Styrelsen tackar samtliga deltagare för en trevlig kväll. 

Gräsåkersnytt och Hemsidan 
Sex nummer av ”Gräsåkersnytt” har delats ut till samtliga hushåll under det senaste 
året.   
 
Styrelsen har som ambition att få till en ännu bättre hemsida det kommande året.  
 
 
 
 
 
Ekerö den 19 augusti 2020 
 
 
 
 
 
 
Mia Beckman       Erik Kvist 
 
 
 
 
 
Mats Nyman       John Eremar 
 
 
 
 
 
Kristoffer Sundin       Jessica Hjertén 
 
 
 
 
 
Erik D´Este       Carina Lillieqvist 


