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Verksamhetsberättelse för Gräsåkers 
samfällighetsförening 2018/2019 

 

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   Stefan Egenäs 
Ledamot   Kristoffer Sundin 
Suppleant   John Eremar 
Suppleant   Tony Högdal  
Suppleant                    Johan Rosén 
 
Under året har styrelsen haft 10 styrelsemöten. Utöver de har vi haft ett antal 

informella möten, bland annat för att planera årsstämman. Protokollen har lagts ut på 

samfällighetens webbsida och de undertecknade originalen förvaras hos 

ordföranden. Ordföranden och kassören har även haft separata möten med 

revisorerna. Och ordföranden har haft ett möte med gårdsombuden/valberedningen. 

Det genomfördes den 18/12 2018 och var ett konstituerande möte av valberedning 

till stämman. 

Fiberinstallationen 
Det stora projektet under året har varit fiberinstallationen. I juni 2018 startade vi och 

under ett antal veckor arbetade Hakab´s montörer i vårt område och fick på plats de 

kabeldragningar som behövdes för installationen. Därefter kom semesteruppehållet 

vilket gjorde att själva ”sjösättningen” av fibern drog ut på tiden. Under hösten blev 

allt klart och styrelsens uppfattning är att många medlemmar valde att snabbt gå 

över till fiber. Kan hända att ComHems uteblivna förmåga att leverera internet hjälpte 

till i den processen? 

Samfällighetens abonnemang hos ComHem gällande TV är uppsagt och avslutas i 

mars 2020. Därefter måste all TV och bredband beställas och bekostas av 

medlemmarna själva. 
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All information kring fiber och val av leverantörer är utdelat i våra brevlådor samt att 

det finns på hemsidan. 

Styrelsen vill återigen speciellt tacka Stefan Egenäs för hans stora engagemang 

under hela denna process. 

Styrelsens redogörelse av framställan på stämman 2018 
På stämman 2018 beslutades att styrelsen skulle ändra anläggningsbeslutet 

gällande sophantering och elanvändning i garagen. 

Det visade sig att formuleringen i anläggningsbeslutet omfattar vår sophantering 

såsom vi har den idag, även med ett färre antal av större kärl. Därmed sparade vi in 

både arbete och kostnad på att inte ändra anläggningsbeslutet för det. 

Vad gäller användandet av el i garagen så är det anläggningsbeslutet i kombination 

med våra stadgar som styr där. Och för att ändra stadgarna så behövs ett 

stämmobeslut. Orsaken till att vi skulle ändra anläggningsbeslutet för elen var att 

öppna upp för möjligheten att ladda elbilar där. Enligt de jurister vi talat med kring 

detta finns det ännu ingen prövad rättspraxis för laddning av elbilar i samfälligheter. 

De rekommendationer vi fått sen tidigare gäller således fortfarande, dvs att laddning 

av elbilar i våra gemensamma garage inte är förenligt med samfällighetens syfte. 

Dock ser vi i styrelsen en teoretiskt möjlig öppning för laddning av elbilar genom att 

på lämpligt sätt ändra samfällighetens stadgar, men även detta är en vansklig väg att 

gå och saknar prövad rättspraxis. I väntan på klara juridiska svar och lösningar på 

detta gör vi ingenting i frågan.  

Med bakgrund av det här har styrelsen valt att lägga fram en annan framställan 

gällande garagen. Se bifogad framställan. 

Styrelsens vision 
Förra styrelsens visionsarbete har stannat av något. Det kräver tid och engagemang 

på längre sikt att göra en förändring. Detta år har det av olika anledningar inte 

mäktats med.  

Arbetet med frågor som; 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 oss som bor här att bo kvar och nya husköpare att vilja flytta 

hit? Hur kan vi tillsammans göra Gräsåker till ett attraktivt bostadsområde?, har 

stannat av. 

Vi hoppas att kunna fortsätta detta arbete under 2019/2020 men ser också att vi 

behöver fler medlemmar utanför styrelsen som vill engagera sig i olika projekt. Att bo 

i en samfällighet förbinder till ett visst engagemang. Vi har alla vanliga arbeten och 

familjer som tar en stor del av tiden. Om fler vill och kan engagera sig blir arbetet 

både enklare och roligare. 
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Samarbetsavtal med Kjellins Rör 
Som ett led i att öka attraktionsvärdet till vårt område har styrelsen tecknat ett 

samarbetsavtal med Kjellins Rör. Avtalet innebär att vi får bättre priser och en 

enklare kontaktväg vid frågor, arbeten och dylikt. Vi får även två journummer som vi 

kan ringa vid akuta problem. Avtalet gäller både för enskild medlem och för 

samfälligheten i stort. Avtalet kostar oss inget och är inte på något sätt bindande. Se 

avtalet i bilaga till stämman. 

Underhållsarbeten 
Precis som föregående år har detta år har varit fritt från större missöden eller stora 

arbeten. På så sätt har endast löpande underhållsarbeten utförts.  

I samband med de väderstormar som varit så har styrelsen och vuxenstyrkan haft en 

gemensam rundvandring bland områdets träd. En del träd, främst granar, kommer på 

grund av risk för att välta att tas ned. Andra träd kommer efter tidigare beslut att 

beskäras eller tas ned och vi kommer under våren ta hjälp av en arborist för att se 

över hur våra träd mår. 

Investeringar 
Under året har styrelsen arbetat med frågor som rör fiberinstallationen, garagen, 

laddning av elbilar, anläggningsbeslut, vattenavstängningskranar etc. En mängd 

förslag och lösningar har diskuterats angående vad vi ska använda våra pengar till. 

I februari 2018 gjordes en ny dränering och brunn i samband med det misstänka 

vattenläckaget.  

Vuxenstyrkan har i dagarna lämnat in önskemål om att köpa en flismaskin. Detta för 

att förenkla arbetet vid trädbeskärning och fällning, samt att det sparar utrymme i 

containers vid städdagarna. 

Inga större investeringar har gjorts än och det har resulterat i att vi nu byggt på vår 

buffert.  

Städdagar 
Två städdagar har genomförts under 2018. På vårstädningen fick vi besök av 

Mäklarringen som bjöd på kaffe och bulle. Deltagandet och engagemanget var stort 

på båda städdagarna.   

Arbetet med renoveringen av våra lekplatser har utförts främst under dessa dagar. 

Vad gäller lekplatserna så har vi även köpt in de reservdelar som önskats till alla 

lekplatser. Dessa ska monteras av lekplatsgruppen. 

Gårdsprotokollen från städdagarna har sammanställts och önskemål har godkänts 

eller givits avslag. Protokollen förvaras hos ordföranden. 
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Vuxenstyrkan 
Vuxenstyrkan har under året arbetet med snöröjning, sandning, gräsklippning och en 

mängd andra åtaganden. Den torra sommaren medförde att gräset inte behövde 

klippas lika ofta. Men det har tagits igen nu under vintern med det snöfall som varit 

och den kompakta isen som legat i vårt område och medfört både mycket plogning 

och sandning. Vissa dagar har arbetet pågått i skift till och med.   

Vuxenstyrkan har även förberett städdagarna och arbetat med beskäring av träd och 

trädfällning. Ett arbete som återupptas nu när våren kommer. 

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.  

De utgör också valberedning inför årsstämman. Gårdsombuden kallades till ett 

valberedningsmöte den 17/12. 

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

som respektive gård har. 

Samfällighetslokalen 
Lokalen används fortsatt flitigt både till festligheter och möten. I somras under 

fotbolls-EM arrangerades också gemensamma visningar vilket var mycket 

uppskattat. Sedan i juli är Maja Bergström stugfogde. Styrelsen tackar för hennes 

engagemang. 

Morotsfesten 
Traditionen har sedan samfälligheten startades varit att styrelsen, vuxenstyrkan och 

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

år bjöds även ett antal medlemmar in som arbetat med att bygga förråd i lokalen. 

2018 års middag hölls återigen på Väringgården i Träkvista. Både trevligt och god 

mat till en rimlig peng. 

Gräsåkersnytt och hemsidan 
Mycket information rörande fiberinstallationen har gått ut separat, utöver det har fyra  

nummer av ”Gräsåkersnytt” delats ut till samtliga hushåll under det senaste året.  

Hemsidan har använts mer flitigt än tidigare och vår förhoppning är att den fortsatt 

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

ambition är att hemsidan ska omarbetas under 2019. 
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Ekerö den 1 mars 2018 
 
 
 
 
 
 
Mia Beckman       Erik Kvist 
 
 
 
 
 
Mats Nyman       Stefan Egenäs 
 
 
 
 
 
Kristoffer Sundin       John Eremar 
 
 
 
 
 
Tony Högdahl       Johan Rosén 
 
 
  
 

 

 


