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Verksamhetsberättelse för Gräsåkers samfällighetsförening 2013 

 

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 vägar, vattenförsörjning, avloppsanläggning, 

radio- och TV-anläggning, grönområden, sopanläggning, samfällighetslokal samt 

garage och parkering. 

 

Styrelsens sammansättning 

Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen bestått av: 
 
Ordförande  Claes Jonsson 
Kassör   Mats Nilsson 
Ledamot  Mattias Forslund  
Ledamot  Per Karlsson   
Ledamot  Stefan Lagerkvist 
Suppleant  Anna Albrechtsson 
Suppleant  Anette Broddesson  
Suppleant                           Ylva Helmersson 
 
Under året har styrelsen hållit totalt 12 styrelsemöten. Protokollen har lagts ut på vår 
webbsida. 
 
Viktiga åtgärder 
 
Stadgeändringar rörande ekonomisk buffertzon (§ 18A) samt nya regler inom Gräsåkers 
Samfällighetsförening (§ 20), beslutade från 2011 och 2012 års stämmor, har registrerats 
hos Lantmäteriet. 
I enlighet med påpekande från föregående stämmas revision angående felaktig trädfällning, 
har styrelsen beslutat om ändrade rutiner vid gårdsstädningarna. Gårdsombuden inleder 
städningarna med ett formellt möte, där de boende på gården kan framföra önskemål om 
förbättringar av gårdens miljö samt andra önskemål till styrelsen. Gårdsombuden 
sammanställer synpunkterna i ett av styrelsen utformat protokoll. Detta ska sedan 
undertecknas av samtliga boende på gården och sedan inom viss tid lämnas till styrelsen. På 
detta sätt skall vi i fortsättningen undvika att åtgärder vidtas, utan kännedom och utan 
godkännande av alla boende på gården. 
 
Angående felaktig fällning av träd på privata tomter 
 
Styrelsen har under året kommit överens med de drabbade av den olyckliga trädfällningen. 
Stubbar har borttagits och marken återställts. Nya träd har planterats samt en smärre 
ekonomisk ersättning har utgått för de besvär de haft efter trädfällningen. 
 
 
Investeringar 

Under sommaren lades ny asfalt på gårdar och parkeringar, dock inte gård 2 och 3, 
som gjordes i ordning år 2011. I samband med asfalteringen anlades en ny mindre 
parkeringsplats vid sidan av sopkärlen vid backen till stora parkeringen. 
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För asfalteringsarbetena togs ett lån på 1.500.000 kronor, och 600.000 kronor av 
hopsparade medel användes, vilket innebar att kostnaden hamnade 100.000 kronor under 
den budgeterade summan på 2.2000.000 kronor. Om räntekostnaden över de tio kommande 
åren, d.v.s. fram till dess att lånet är återbetalt inkluderas, blir totalsumman c:a 2,5 miljoner 
kronor. 
Representanter från styrelsen har genomfört två förbesiktningar med 
asfalteringsentrepenören. En efterbesiktning med påpekanden om förbättringar och 
färdigställanden, samt en slutbesiktning med entreprenör och neutral slutbesiktningsman har 
genomförts. Slutbesiktningsprotokollet påpekar ett antal smärre brister och återstående 
asfalteringsarbeten som skall vara slutförda före 1:a maj 2014. Garantibesiktning sker om 2 
år. 
 

Övriga prioriterade arbeten 

Kompletterande belysning har satts upp vid den nya parkeringsplatsen. 
 
Skadegörelse på sopkärlen vid tre tillfällen har polisanmälts. Det rör sig om sönderbrutet 
lock, påbackat kärl samt brand i kärl orsakad av kastad engångsgrill. Försäkringar har delvis 
täckt kostnaderna för reparationerna. 
Vuxenstyrkan har gjort en genomgripande uppsnyggning av området. Ett antal  
träd har tagits ner och buskage har rensats upp. 
 
 
Städdagar 

En städdag på våren och en på hösten har genomförts. På höstens städdag lades stort 
arbete ned på att beskära buskar och träd. Stor aktivitet rådde, och de boende i området 
gjorde ett mycket gott arbete på båda dagarna. Formella protokoll från städdagarna har förts 
av gårdsombuden enligt nya rutiner och flertalet boende på gårdarna har skrivit under 
protokollen. Styrelsen har sammanställt önskemålen från de olika gårdarna och fattat beslut 
om vilka åtgärder som skall vidtagas. Besluten har delgetts gårdsombuden skriftligt. 
 
Vuxenstyrkan 

Vuxenstyrkan har under året utfört ett omfattande och mycket gott arbete med snöröjning, 
sandning, gräsklippning, trädfällningar och beskärningar. Förberedelser för städdagarna, 
ansvar för brännhögarna, underhåll av maskinpark samt reparationer har också utförts med 
stor belåtenhet. För detta arbete ska de ha ett stort tack! 
 
Gårdsombuden 
Gårdsombuden har av ordföranden kallats till 2 informationsmöten inför städdagarna samt 2 
valberedningsmöten inför årsstämman. 
Gårdsombuden har fått utökade arbetsuppgifter bland annat beroende på nya rutiner vid 
gårdsstädningarna. De har ansvarat för och lett de formella mötena som inlett 
gårdsstädningarna samt skrivit formella protokoll från dessa. De har sett till att protokollen 
blivit undertecknade av de som bor på gården (vilket visat sig inte vara helt lätt). 
Gårdsombuden har varit ansvariga för att delge de boende på gården information som 
kommit från styrelsen. Vi tackar för ett gott arbete. 
 
Gräsåkersnytt 

Fyra nummer av informationsbladet ”Gräsåkersnytt” har delats ut till alla 
hushåll. 
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Morotsfest och julbord 

Morotsfest för samtliga förtroendevalda och vuxenstyrkan avhölls på Rastaholm  
den 13 september. Festen var välbesökt, maten god och arrangemanget mycket uppskattat. 
De i vuxenstyrkan som deltagit i de av styrelsen önskade trädfällningarna inom området, har 
belönats med ett julbord med respektive till en kostnad av vad en trädfällning hade kostat om 
vi anlitat en extern entreprenör. 
 
Ekerö den            mars 2014 
 
Claes Jonsson  Mats Nilsson 
 
 
 
 
Mattias Forslund   Per Karlsson  
 
 
 
 
Stefan Lagerkvist   Anna Albrechtsson 
 
 
 
 
Anette Broddesson  Ylva Helmersson 
 


