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Gräsåkers samfällighetsförening 

2021-02-10 kl 19.00 via Teams 

 
Styrelsemöte Gräsåkers Samfällighetsförening 
 
Närvarande: Mia Beckman, Erik Kvist, Erik D’Este, Maja Bergqvist, Jessica Hjertén, John Eremar, Kristoffer 

Sundin, Mats Nyman 
 

§1 Mötets öppnande 
Mia hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

§2 Genomgång av föregående protokoll 
Föregående protokoll gås igenom. Inga anmärkningar. 
  

§3 Val av justeringsman för dagens protokoll 
John väljs till justeringsman. 
 

§4 Ekonomi 
Erik går igenom månadsrapporten för januari. Årsavgifter för webbhotell och medlemskap i 
Villaägarna har betalats. Större kostnader än vanligt för bränsle till traktorn i och med snöröjning mm, 
men fortfarande för mycket pengar på kontot. Bra läge att lägga fram förslag på projekt på stämman, 
till exempel laddstolpar, hängrännor, ny traktor, vattentryck, amortera på lån mm. 
 

§5 Info från möte med revisorerna 
Erik och Mia har träffat revisorerna. De är överlag nöjda, men vill bland annat att projektbeskrivningen 
för garagearbetet ska uppdateras och att en slutrapport skrivs. Viktigt att få med vem som gjort vad, 
budget och slutkostnad. Mats, John och Erik K ser till att det fixas. Hängrännor, laddstolpar, 
färgsättning mm avhandlades. Mats och Mia skriver info om färgsättning. 
  

§6 Hängrännor; Ny offert? 
Inga nya offerter har inkommit. Vi arbetar vidare med hängrännorna efter vintern. Mia ska ta in ny 
offert från BM Villatak som gjort arbetet tidigare. 
 

§7 Hemsidan; Allt klart? 
Mats och Kristoffer jobbar vidare med texter och tekniska lösningar.. 
 

§8 Årsstämman 
Styrelsen beslutar att skjuta på stämman till i första hand den 17 juni och eventuellt till augusti. 
Meddelas till medlemmarna i nästa Gräsåkersnytt. 
  

§9 Övrigt 
Laddstolpsfrågan: Nyinflyttad vill gärna engagera sig. Mia har pratat med Villaägarna som menar att 
anläggningsbeslutet fortfarande styr. Allmännyttan för hela området. Ekonomisk förening för 
laddstolparna skulle kunna vara en väg att gå. Styrelsen beslutar att maila Villaägarna med frågan om 
det är en möjlig väg att gå? Erik och Mia formulerar fråga. 
Till Gräsåkersnytt: Stämman flyttas till 17 juni (eventuellt till augusti, beroende på Coronan), Ingen 
långtidsparkering på gårdarna, påminna om den höjda månadsavgiften.  
 

§10 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 8 mars kl 19. På Teams eller i lokalen. 

 
 
 
______________________________ 
Ordförande: Mia Beckman 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Sekreterare: Mats Nyman Justeras: Mats Nyman / John Eremar 


