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Verksamhetsberättelse för Gräsåkers 
samfällighetsförening 2020/2021 

 

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   John Eremar 
Ledamot   Erik D´Este  
Suppleant   Jessica Hjertén 
Suppleant   Kristoffer Sundin  
Suppleant                    Maja Bergström   
 
Sedan stämman i augusti 2020 har styrelsen haft 10 ordinarie styrelsemöten. Utöver 
de har vi haft ett antal informella möten, bland annat för att diskutera idéer för 
samfälligheten och för att planera årets årsstämman. Vi har mestadels träffats via 
digitala möten. Protokollen har lagts ut på samfällighetens webbsida och de 
undertecknade originalen förvaras hos ordföranden. Ordföranden har haft ett digitalt 
möte med gårdsombuden/valberedningen. Det genomfördes den 8 mars och var ett 
konstituerande möte av valberedning till stämman. Sedan har sammankallande för 
valberedningen återkopplat till ordföranden kring de förslag som inkommit. 
Ordföranden och kassören har under året även haft ett antal möten med revisorerna, 
även dessa möten har varit digitala. 
 

Garagerenoveringen 
På stämman förra året beslutades att vi skulle renovera garagetaken med nya reglar 

och plåttak samt installera ny och bättre belysning. Arbete påbörjades i början av 

oktober och var klart i hela området redan 17 november. Under arbetets gång blev 

det trångt på parkeringsplatserna utomhus. Styrelsen vill tacka alla medlemmar för 

ert stora tålamod. Vi ser också att garagetaksrenoveringen har förhöjt utseendet på 

garagen. 
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Fint i området 
Under året har vi tagit hjälp av en arborist som beskurit och tagit ned träd som varit 

skadade. Vi har också fått förslag på vad som kan göras för nyplantering. Vi har satt 

upp en ny, fin områdesskylt precis vid infarten till området och nya hastighetsskyltar. 

Den tråkiga granhäcken togs bort av kommunen och 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. 

Arbetet med att fixa till i lekparkerna har också fortsatt och vi ser nu att även den 

sista lekparken mellan gård 6 och 7 förhoppningsvis blir klar under hösten. Tack till 

alla lekplatsgrupper som arbetat med detta. 

Vattenläckan 
Efter flera års arbete och utredning med vattenläckan mellan gård 2 och 3 har vi nu 

avslutat det ärendet. Efter att den större läckan hittats och lagats förra året har 

styrelsen tagit hit Alsnö Rör för diskussion om hur man fortsatt ska kunna upptäcka 

om det eventuellt finns fler läckor i området. I ett gammalt område får man enligt 

Alsnö Rör räkna med ett vattensvinn på 10%. Det är svårt, kostsamt och 

tidskrävande att söka efter vattenläcka om det bara sipprar på något ställe. Styrelsen 

har därför beslutat att stänga detta ärende. 

Investeringar 
Under året har styrelsen arbetat med frågor som rör trädfällning, sopkärlen, 

vattenläckan och garagen. 

Inga större investeringar har gjorts utöver garagerenoveringen. 

Städdagar 
Vi har haft en städdag på hösten och en nu på våren. 

På båda städdagarna var deltagandet stort och de 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 städdagarna 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, klottersanering, lagning av 
garagetak och en mängd andra göromål.  
 
Vuxenstyrkan förbereder städdagarna och har sedan vi införde flera containrar under 
dessa dagar kunnat ägna sig åt arbete med nedtagning av träd och ris. Underhåll av 
maskinpark samt andra reparationer har också utförts.  
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Under vårsstäddagen byttes alla sandningslådor ut, till nya, fina i svart. 
 
Styrelsen tackar för ett mycket bra arbete och ett gott samarbete! 

Gårdsombuden 
Gårdsombuden är länken mellan medlemmarna och styrelsen. Nuvarande styrelse 
vill få ett ökat samarbete med gårdsombuden, där information kan förmedlas på ett 
snabbare och enklare sätt.  
 
Gårdsombuden har ansvarat för att leda de formella mötena som inlett städningarna 
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 byts gårdsombuden till nästa hushåll enligt den turordning som 
respektive gård har. 
 
Vi tackar dem för ett gott samarbete. 

Samfällighetslokalen 
Lokalen bokas och används flitigt. Det är roligt att se att så många använder den för 

sina kalas och även väljer att se på storbild här. 

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

Morotsfesten 
Traditionen har sedan samfälligheten startades varit att vuxenstyrkan och styrelsen 

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

Årets Morotsfest ställdes in pga av pandemin.  

Gräsåkersnytt och Hemsidan 
Fem nummer av ”Gräsåkersnytt” har delats ut till samtliga hushåll under det senaste 
året.   
 
Styrelsen har arbetat fram en ny hemsida som kommer att presenteras inom kort. Vi 
hoppas den ska upplevas som mer tydlig och bidra till ett bättre flöde av information.  
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Ekerö den 17 juni 2021 
 
 
 
 
 
 
Mia Beckman       Erik Kvist 
 
 
 
 
 
Mats Nyman       John Eremar 
 
 
 
 
 
Kristoffer Sundin       Jessica Hjertén 
 
 
 
 
 
Erik D´Este       Maja Bergström 
 
 
  
 

 

 


