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Verksamhetsberättelse	för	Gräsåkers	
samfällighetsförening	2016/2017	
 
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 (enlighet med §5): 
 
Ordförande   Fredrik Skoglund 
Kassör    Johan Blomqvist 
Ledamot   Benny Strålberg  
Ledamot   Thobias Thorn  
Ledamot   Mia Beckman 
Suppleant   Stefan Lagerqvist 
Suppleant   Jörgen Beckman  
Suppleant                    Anders Cleve 

Möten	
Under året har styrelsen haft totalt 10 styrelsemöten. Protokollen har försökts att 
läggas ut på samfällighetens webbsida i efterhand eftersom hemsidan har varit ur 
funktion under längre tid på grund av virus. De undertecknade originalen förvaras 
hos ordföranden. Ordföranden har haft ett möte med gårdsombuden. Det 
genomfördes den 1/12 2016 och var ett konstituerande möte av valberedning till 
stämman. 

Viktiga	åtgärder	

Sophantering	
Sophanteringen har under de senaste somrarna ställt till problem. Det är framförallt 
lukt från underjordbehållarna som drabbat många huslängor. Vissa har drabbats mer 
och andra drabbats mindre, beroende på hur man bor i förhållande till 
underjordsbehållarnas placering.  

Styrelsen tog i våras ny kontakt med kommunen och bjöd in både avfallsingenjör 
Tomas Öhman från Ekerö kommun samt representant från Ragn-Sells AB. Detta 
resulterade i ett möte den 23/6-2016.  
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Styrelsen påtalade under detta möte återigen vikten av att samfälligheten får en extra 
tömning av underjordsbehållarna under den mest känsliga sommarperioden och 
refererade till den åtgärd som gjordes sommaren 2015. Ragn-Sells räknade på de 
kostnader det skulle innebära och informerade därefter Tomas Öhman från 
kommunen om detta. Kommunen backade därefter tyvärr i frågan och hänvisade till 
det sopavtal som de boende har idag. Så länge samtliga hushåll har ett individuellt 
avtal med kommunen kommer ingen ändring att ske från deras sida. 

Styrelsen försökte i december återuppta förhandlingarna med kommunen men fick till 
svar att det inte fanns tid till detta. Styrelsen inväntar nu någon form av initiativ från 
kommunen för en eventuell framtida förhandling. 

Investeringar	
• Inköp av ny åkgräsklippare 
• Införskaffning av ny motorgräsklippare 
• Service och säkerhetsmodifiering av föreningens traktor 
• Sand till samtliga sandlådor. 
• Styrelsen har gjort en kartläggning av hur en upprustning av våra lekplatser 

skulle kunna se ut. Man har samlat in offerter från två olika företag som har 
denna kunskap och resultat kommer att presenteras närmare på årsstämman 
(I enlighet med stämmobeslut 2016). 

Underhållsarbeten	
Sedvanliga underhållsarbeten har utförts. Vuxenstyrkan har gjort löpande kontroller 
av områdets garage, dess portar och belysning. Vissa träd har klippts och några har 
tagits bort. Rensning av buskar har gjorts i området. Detta har i samråd med 
styrelsen bekostats av föreningen. 

Städdagar	
En städdag har genomförts under 2016, den ägde rum på våren. Höststädningen 
ställdes in på grund av ett kraftigt snöoväder. Container beställdes in vid ett senare 
tillfälle, så att säckar och trädgårdsavfall kunde slängas.  

Brännhögen avvecklades under 2016 av miljö och säkerhetsskäl samt att eldning 
utfördes olagligt på allmän mark. Alternativ lösning har ordnats i form av extra 
container vid städdagarna samt en container avsedd för julgranar efter jul och 
nyårshelgen. 

Vuxenstyrkan	
Vuxenstyrkan har under året utfört ett omfattande och mycket gott arbete med 
snöröjning, sandning, gräsklippning, trädfällningar och beskärningar. De har även 
förberett städdagarna. Underhåll av maskinpark samt andra reparationer har också 
utförts med stor belåtenhet. Styrelsen tackar för ett mycket bra arbete! 
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Önskemål om många fler trädfällningar har funnits även i år. Bland annat den stora 
tallen som står vid infarten till gård 7. Där gick dock meningarna isär bland boende 
på gården.  
 
Rädslan att trädet ska blåsa omkull var öppningen till denna diskussion. Styrelsen lät 
därför ta hit en arborist (trädvårdsspecialist) som kunde säkerställa att så inte var 
fallet. Trädet visade sig vara över hundra år gammalt och fullt friskt. Mot bakgrund av 
underlaget från arboristen skulle därefter samtliga boende på gård 7 rösta om trädet 
skulle stå kvar eller inte. Då de boende var oense, och enhälligt beslut krävdes, 
beslutade styrelsen att trädet skulle få stå kvar tills vidare. 
 
Vuxenstyrkan avgör i övrigt vilka trädfällningar inom vårt område som är möjligt för 
dem att ta hand om. Sådana arbeten som egentligen ligger utanför deras ordinarie 
uppgifter som till exempel trädfällning belönas med en extra timbaserad ersättning av 
samfälligheten. 

Gårdsombuden	
Gårdsombuden har ansvarat för att leda de formella mötena som inlett 
gårdsstädningarna samt skrivit protokoll från dessa. De har även sett till att 
protokollen blivit undertecknade av alla som bor på gården.  
 
Gårdsombuden har även varit ansvariga för att delge de boende på gården 
information som fortlöpande kommit från styrelsen. De utgör också valberedning inför 
årsstämman. Gårdsombuden kallades även till ett konstituerande 
valberedningsmöte. Vi tackar dem för ett gott samarbete. 

Samfällighetslokalen	
Styrelsen är väldigt nöjd med nyttjandet av samfällighetslokalen. Sedan 
upprustningen genomfördes har lokalen varit väldigt bokad och uppskattad av 
boende i Gräsåker. Födelsedagsfester, barnkalas, konstutställningar, bio för barnen 
mm har arrangeras. Alla har efter användning av lokalen varit mycket nöjda och tyckt 
att lokalen är jättefin.  

Morotsfesten	
Traditionen har sen samfälligheten startades varit att vuxenstyrkan och styrelsen 
varje år har belönats med en middag. Denna middag har kallats morotsfesten. I 
oktober 2016 hölls denna fest på Väringegården i Träkvista. Styrelsen tackar 
samtliga deltagare för en trevlig kväll. 

Gräsåkersnytt	
Fyra nummer av informationsbladet ”Gräsåkersnytt” har delats ut till samtliga 
hushåll under det senaste året. Förutom informationen på hemsidan är detta ett 
enkelt sätt för styrelsen att nå ut med information till alla boende i området.  
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Ekerö den 8 mars 2017 
 
 
 
 
 
 
Fredrik Skoglund       Johan Blomqvist 
 
 
 
Benny Strålberg       Mia Beckman 
 
 
 
Thobias Thorn       Stefan Lagerqvist 
 
 
 
Jörgen Beckman       Anders Cleve 
 
 
  
 

 

 


