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Verksamhetsberättelse	för	Gräsåkers	
samfällighetsförening	2015/2016	
 
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 (enlighet med §5): 
 
Ordförande   Fredrik Skoglund 
Kassör    Johan Blomqvist 
Ledamot   Mathias Forslund  
Ledamot   Tobias Thorn  
Ledamot   Mia Beckman 
Suppleant   Stefan Lagerqvist 
Suppleant   Jörgen Beckman  
Suppleant                    Per Sand 

Möten	
Under året har styrelsen hållit totalt 11 styrelsemöten. Protokollen har lagts ut på vår 
webbsida och de undertecknade originalen förvaras hos ordföranden. Ordföranden 
har haft ett möte med gårdsombuden, det genomfördes 2016-02-11 och var ett 
konstituerande möte av valberedning till stämman. 

Viktiga	åtgärder	

Sophantering	
Sophanteringen under sommarmånaderna har ställt till problem med stark lukt och 
larver i våra nya sopkärl. Detta har påverkat många huslängor svårt. Därför beslöts 
det under stämman 2015 att vi stänger ett av kärlen invid vändplan nedanför gård 8 
och ett på stora parkeringen utanför samfällighetslokalen på prov. Styrelsen tog 
kontakt med kommunen och det genomfördes en extra tömning av de kärl som 
fortfarande hölls öppna under prövotiden.  

Utfallet av denna extratömning föll bra ut genom minskad lukt och mindre fluglarver. 
Styrelsen var tvungen att samla in namnunderskrifter från samtliga 144 hushåll där 
alla godkände denna kostnadshöjning som detta innebar. Kommunen gjorde ett 
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undantag för Gräsåker i detta fall eftersom denna administration anses vara ohållbar 
i förlängningen.  

Styrelsen har varit i kontakt med kommunen både muntligt och skriftligt gällande vår 
framtida sophantering. Vi vill framförallt att denna extra tömning ska vara kostnadsfri. 
Kommunen anser att vi bör göra om abonnemanget för sophanteringen och lägga 
om det till ett gemensamt abonnemang om denna sommarhantering ska fortsätta 
permanent. Förhandlingarna fortsätter. 

Smitningsolycka	
En smitningsolycka inträffade i slutet av maj. Någon backade in i garaget ovanför 
gård 5 och skadade garageportar. Detta polisanmäldes och försäkringsbolaget blev 
inkopplat. Hanteringen av försäkringsärendet drog ut på tiden och de berörda 
portarna blev först utbytta under hösten. 

Belysningsprojektet	
Belysningen i området färdigställdes i juni. Detta blev ett lyckat projekt. Vissa 
finjusteringar har gjorts av några armaturer. En stolpe blev under hösten påkörd i 
backen upp till stora vändplan. Denna förare gav sig aldrig till känna. Vuxenstyrkan 
ryckte in och vår elektriker (medlem i vuxenstyrkan) åtgärdade denna skada. 

Samfällighetslokalen	
Färdigställandet av samfällighetslokalen gjordes under september. Arbetet låg nere 
under sommaren. Projektet drog ut alldeles för långt på tiden och många familjer 
väntade på att få använda lokalen. Så här efteråt kan vi se att lokalen nog aldrig varit 
så välbesökt och bokad som efter upprustningen. 

Motion	till	Närlunda	vägförening	
Styrelsen skickade in en motion till Närlunda vägförening inför deras årsstämma. Vi 
tycker att vägavgiften är felaktig och bör reduceras. Bakgrunden är att i nuläget 
betalar 144 hushåll en hel andel vardera för ”vägsnutten” från Jungfrusundsvägen 
fram till föreningens tomtmark, men vi får inte mer för pengarna än vad en enda 
villaägare får. Motionen avslogs eftersom detta tydligen ligger utanför Närlunda 
vägförenings makt och det regleras av en dom som ligger långt tillbaka i tiden.  

Sannolikheten att Gräsåkers samfällighet ska lyckas riva upp domen anses vara 
mycket liten. Däremot så har styrelsen lyckats knyta en bra kontakt med Närlunda 
vägförening. Vilket i sin tur har resulterat i att underhållet av Gräsåkersvägen fram till 
Jungfrusundsvägen blivit lite bättre med till exempel plogning och sandning vintertid. 

Investeringar	
• Utförande av ny belysning i området har gjorts. 
• Slutförande av renovering i samfällighetslokalen. 
• Inköp av ljud- och bildanläggning till samfällighetslokalen. 
• Sand till samtliga sandlådor. 
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Underhållsarbeten	
Sedvanliga underhållsarbeten har utförts, bland annat tätning av hängrännor i en 
huslänga. Vuxenstyrkan har gjort löpande kontroller av områdets garage, dess portar 
och belysning. Rensning av buskar har gjorts i området och nyplantering av gräs 
likaså. Detta har i samråd med styrelsen bekostats av föreningen. 

Städdagar	
En städdag på våren och en på hösten har genomförts. Ett stort arbete har under 
dessa dagar lagts ner på beskäring av buskar och träd. Brännhögen var tvungen att 
släckas under höstsstädningen eftersom den var fuktig och tjock rök vällde ut mot 
Väsby.  

Styrelsen har tagit beslutet att stoppa eldning av brännhögen för gott och även 
förbjuda dumpning av trädgårdsavfall eftersom detta inte är hälso- och miljövänligt. 
Allt detta har genom åren skett på kommunens mark och det kommer med största 
sannolikhet att bli totalförbjudet inom kort. Styrelsen har tillsammans med 
vuxenstyrkan arbetat med en alternativ lösning inför kommande år. 

Vuxenstyrkan	
Vuxenstyrkan har under året utfört ett omfattande och mycket gott arbete med 
snöröjning, sandning, gräsklippning, trädfällningar och beskärningar. De har även 
förberett städdagarna samt ansvarat för brännhögen. Underhåll av maskinpark samt 
andra reparationer har också utförts med stor belåtenhet. Styrelsen tackar för ett 
mycket bra arbete! 
 
Önskemål om många fler trädfällningar finns, då skogen runt vårt område vuxit sig 
hög. Styrelsen har varit i kontakt med Närlunda vägförening, och även med 
kommunen, om deras skyldighet att sköta bostadsnära skog. Framförallt så vill vi ha 
ner farliga träd intill hus och lekplatser. 
 
Vuxenstyrkan avgör vilka trädfällningar inom vårt område som är möjligt för dem att 
ta hand om. Detta arbete ligger egentligen utanför deras ordinarie uppgifter. De som 
åtar sig arbetet, 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 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 
arbete. 
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Invigning	av	samfällighetslokalen	
Styrelsen bjöd in samtliga boende i området till invigning av den nyrenoverade 
lokalen. Detta skedde i januari. Många kom och tillsammans hade vi en mycket 
trevlig kväll.  

Morotsfesten	
Traditionen har varit att vuxenstyrkan och styrelsen varje år har belönats med en 
middag. Denna middag har kallats morotsfesten. I år beslutade styrelsen att ställa in 
denna eftersom samfällighetens ekonomi inte tillät den typen av utsvävningar. För att 
vuxenstyrkan skulle få belöning för allt jobb de lagt ner i området bjöds de istället på 
julbord. 

Gräsåkersnytt	

Fyra nummer av informationsbladet ”Gräsåkersnytt” har delats ut till alla 
hushåll. 
 
 
 
 
 
 
Ekerö den 12 april 2016 
 
 
 
 
 
 
Fredrik Skoglund       Johan Blomqvist 
 
 
 
Mathias Forslund       Mia Beckman 
 
 
 
Tobias Thorn       Stefan Lagerqvist 
 
 
 
Jörgen Beckman       Per Sand 
 
 
  
 

 

 


