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Verksamhetsberättelse för Gräsåkers 
samfällighetsförening 2021/2022 

 

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    Jessica Hjertén 
Ledamot   Mats Nyman  
Ledamot   John Eremar 
Ledamot   Erik D´Este  
Suppleant   Pernilla Jerreholt 
Suppleant   Kristoffer Sundin  
Suppleant                    Maja Bergström   
 
Ledamot Erik DÉste flyttade från Gräsåker i december 2021, så sedan dess har vi 
varit 7 personer i styrelsen. 
 
Sedan stämman i juni 2021 har styrelsen haft 8 ordinarie styrelsemöten. Utöver de 
har vi haft ett antal informella möten och löpande kontakt via Slack (ett 
kommunikationsprogram som vi använder).  Protokollen från styrelsemötena har 
lagts ut på samfällighetens webbsida och de undertecknade originalen förvaras hos 
ordföranden. Ordföranden har haft ett digitalt möte med 
gårdsombuden/valberedningen. Sedan har sammankallande för valberedningen 
återkopplat till ordföranden kring de förslag på nya styrelsemedlemmar som 
inkommit. 
Ordföranden och kassören har också haft möten med revisorerna, även dessa möten 
har varit digitala. 
 

Vatten och avlopp 
Direkt efter förra årets stämma uppdagades en större vattenläcka i området. Det var 

fakturan från Roslagsvatten som var ordentligt mycket högre än tidigare fakturor som 

gjorde styrelsen uppmärksam på att något inte stod rätt till. Styrelsen tog in Jensen 

läcksökning för att hitta läckan och de konstaterade snabbt att det fanns en stor 

läcka inne på gård 4. Det var en ventil som sitter nere i marken som gått sönder. 50–

100 liter vatten i minuten beräknades rinna ut. Alsnö Rör kom snabbt på plats och 
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kunde stoppa vattenflödet under marken och påbörjade därefter arbetet med att byta 

och laga det som behövdes. Efter detta har Stefan Ihrner i Vuxenstyrkan läst av våra 

vattenmätare en gång per månad och vi kan nu konstatera att vattenförbrukningen 

äntligen är stabil. Roslagsvatten anser, med hjälp av dessa avläsningar, att vi ha en, 

för områdets storlek, korrekt vattenförbrukning nu. 

Under juli månad drabbades ett antal hus av översvämning i källaren. Orsaken 

ansågs bero på stopp i avloppet. Alsnö Rör anlitades återigen för att hitta och 

avhjälpa stoppet. Trots spolning och filmning hittades inga direkta stopp som kunde 

knytas till översvämningen. 

Vattenkostnaden är den i särklass största posten i samfälligheten. Och det senaste 

årets händelser har dessvärre spätt på den kostnaden rejält. Styrelsen var i slutet av 

sommaren fast beslutna om att kalla till extrastämma under hösten för att höja 

samfällighetsavgiften redan då. Men eftersom den gemensamma fakturan för 

sophanteringen inte började gälla förens 1 januari 2022, så valde styrelsen att 

avvakta med extrastämma. Det är således en orsak till att årets stämma hålls redan i 

mars.  

På julaftonen 2021 drabbades vi återigen av översvämningar i våra källare. En 

julafton många av oss vill glömma, med avloppsvatten som snabbt steg långt upp på 

väggarna ur golvbrunnarna. 

Spolfirma och räddningstjänsten kontaktades och var relativt snabbt på plats. Efter 

att de gått igenom området konstaterade både spolfirman och räddningstjänsten att 

det inte fanns något stopp inne i vårt område, varpå Roslagsvatten (kommunen) 

kontaktades.  

Sent på julaftonskvällen fick vi besked om att ett stopp hittats och avhjälpts utanför 

Gräsåkers samfällighet. 

Denna händelse påverkade många och vi fick också frågan om varför det skedde 

just på julafton. En lite märklig fråga kan man tycka. Nåväl, för samfällighetens skull 

kändes det i alla fall bättre att stoppet satt utanför vårt område. Styrelsen har ändå 

för avsikt att på något sätt genomföra spolning av samfällighetens avlopp och 

dagvattenbrunnar även om vi i dagsläget inte har några indikationer på att avloppet 

skulle vara igensatt. Detta ska ske så snart som möjligt och när kostnadsutrymme 

ges. 

Fint i området 
Den tråkiga granhäcken vid infarten till området drabbades av Ekbarkorre och togs 

bort av kommunen. Vi planterade en ny fin Tujahäck på marken som tillhör 

samfälligheten. Vi hoppas att både vi som bor här och våra gäster ska se området 

som inbjudande. Tack till alla er som hjälpt till att få fint där. 

Den stora lekplatsen mellan gård 6 och 7 behöver nu bli klar och förväntas att bli så 

under våren och sommaren. Därefter behöver endast löpande underhåll av våra 

lekplatser ske.  
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Investeringar 
Inga större investeringar har gjorts. 

Städdagar 
Sedan förra stämman har vi haft en städdag, i höstas. 

Deltagandet var stort och många hörde återigen av sig om att städdagarna är trevliga 

och bra tillfällen att träffa sina grannar på, och samtidigt gemensamt se över hur man 

vill ha det på sin gård.  

Protokollen från städdagen 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, snöskottning och en mängd 
andra göromål.  
 
Underhåll av maskinpark samt andra reparationer har också utförts.  
 
Styrelsen tackar för ett mycket bra arbete och ett gott samarbete! 

Gårdsombuden 
Gårdsombuden är länken mellan medlemmarna och styrelsen.  
 
Gårdsombuden har ansvarat för att leda de formella mötena som inlett städdagarna 
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 nu senare i vår byts gårdsombuden till nästa hushåll enligt den 
turordning som respektive gård har. 
 
Vi tackar gårdsombuden för ett gott samarbete. 

Samfällighetslokalen 
Lokalen har inte bokats lika flitigt som tidigare, av naturliga orsaker. Vi hoppas att det 

ska ändras nu när restriktionerna ändrats. 

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

Morotsfesten 
Den traditionsenliga Morotsfesten som anordnas för styrelsen, vuxenstyrkan och 

andra som gör särskilda arbeten i området fick återigen ställas in på grund av 

pandemin. 
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Vi hoppas innerligt att den kommer att kunna genomföras till hösten som vanligt.  

Gräsåkersnytt och Hemsidan  
3 nummer av ”Gräsåkersnytt” har delats ut till samtliga hushåll under det senaste 
året.   
 
Den nya hemsidan har ännu inte tagits i bruk, något vi hoppas på ska ske under 
våren.  

Avslutande ord 
Verksamheten har i år varit hårt drabbat på grund av pandemin. Och det märks 
tydligt i styrelsens arbete. Många har varit sjuka i omgångar vilket lett till att 
styrelsearbetet varit mer betungande och tagit längre tid än vanligt. Även projekt vi 
velat arbeta med har inte kunnat genomföras. Vi hoppas på ett ”lättare” år det 
kommande året. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekerö den 3 mars 2022 
 
 
 
 
 
 
Mia Beckman       Jessica Hjertén 
 
 
 
 
 
Mats Nyman       John Eremar 
 
 
 
 
 
Kristoffer Sundin       Maja Bergström 
 
 
 
 
 
Pernilla Jerreholt 
        


