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Verksamhetsberättelse för Gräsåkers samfällighetsförening 2010 
 
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. 
 
Styrelsen  
Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen bestått av 
Ordförande Johan Lindgren 
Kassör Mats Nilsson 
Ledamot Daniel Larsson 
Ledamot Ann-Charlotte Nordeberg 
Ledamot Peter Nord 
Suppleant Ander Cleve 
Suppleant Jessica Myren 
 
Under Juni månad avgick Ann-Charlotte Nordeberg pga arbetsförhållanden 
och suppleant Jessica Myren gick in som ordinarie ledamot, vidare avgick 
suppleant Anders Cleve under september månad. 
 
Under året har styrelsen hållit totalt tretton styrelsemöten. 
 
Investeringar 
Styrelsen har under året arbetat med inköp av farthinder till de gårdar som 
har önskat detta. Vidare har styrelsen arbetat med nyasfaltering av två 
gårdar. Viss kompletteringsasfaltering kvarstår till våren 2011. Under året 
har Ekerö kommun krävt att vattenmätartavla skall bytas vilket också har 
utförts.  
 
Övriga prioriterade arbeten 
Styrelsen har under året arbetat intensivt med att få samtliga delägare i 
samfälligheten att betala sina avgifter. I dagsläget har vi i princip ingen som 
släpar med avgifterna till föreningen. Styrelsen har vidare arbetat mycket 
med ekonomin och att ta fram en investeringsplan fram till 2014. Detta för 
att ha ett underlag för beslut rörande nivån på samfällighetsavgifterna för 
den kommande perioden. Arbeten med den framtida sophanteringen har 
hanterats av en särskild grupp som har arbetat fram förslag och genomfört 
en omröstning inför kommande stämma. Styrelsen har vidare initierat ett 
arbete att utvärdera alternativa utbytesförslag för belysningsanläggningen 
då ljuskällor ej kommer att finnas att köpas till befintlig anläggning efter 
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2015. Arbete med uppdatering av föreningens WEB-plats har också utförts 
under året och den nya WEB-platsen kommer att öppnas under början av 
2011. 
 
Städdagar 
Två städdagar har hållits under året med gott resultat. 
 
Vuxenstyrkan 
Vuxenstyrkan har under året utfört ett omfattande arbete med snöröjning 
vilket de skall ha ett stort tack för den omfattande insatsen. 
 
Morotsfesten 
Morotsfesten för samtliga förtroendevalda arrangerades i början av 
september på Nykrog. 
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