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Här kommer lite information till alla i vår samfällighetsförening och inte minst till alla 
nyinflyttade som vi samtidigt vill hälsa välkomna till oss. En del är nytt och annat mera som en 
påminnelse. Även om vi under vintern inte kommer att vistas ute så mycket är det viktigt att vi har 
kontakt med varandra om vad som händer och sker. Grannsamverkan kan vara betydelsefull på 
flera sätt. Är du bortrest kan det vara bra att din närmaste granne vet om det. Genom Facebook 
kan du också kontakta alla i vår förening som är anslutna dit. Och det är nu ca hälften av oss. 
 

• Förrådet som utsattes för ett inbrottsförsök 
är nu reparerat och har fått en ny dörr. 
Likaså är den skadade pelaren i ett av våra 
garage också ersatt. Dessa händelser 
medförde en del kostnader för oss även 
om Trafikskadeföreningen gav oss ett bra 
bidrag för pelaren.  
 

• Placering av sopkärlen vid tömning har 
diskuterats vid flera tillfällen. Den 
nuvarande platsen är vid garagen vilket 
innebär att sopbilen måste in och runt 
dessa. Annan placering har diskuterats 
men vi återkommer till det vid årsmötet. 
Kom ihåg att ställa kärlen med handtaget 
uttåt och locken till sopkärlen måste vara stängda. Fåglarna är inte sena att leta mat där! 
 

• Ekonomin följer i huvudsak budget. Då vi fått en bra offert på nya LED-lampor till 
belysningsstolparna kommer vi att påbörja investeringarna enl. förvaltningsplanen redan i år och 
kommer då överskrida vår budget. Alla fastigheter har tyvärr ännu inte betalat höstfakturan utan 8 
fastigheter återstår.  
 

• Fartguppen på våra inre vägar kommer att tas bort inför vintern. Ytterligare farthinder på 
Såningsvägen har diskuterats tillsammans med Såningsvägen udda. Kommunen har i denna fråga 
svårt att ge besked. Frågan lever dock vidare.   
 

• Parkeringsfrågan är mera aktuell än tidigare. Se till att du har din bil parkerad i garaget för att 
frilägga p-platserna optimalt. OBS! Garagen får inte användas som förråd. Som det nu varit under 
en tid ställer många bilen ute och därmed fattas det allmänna p-platser för bl.a. besökande. 
Vändplaner är och ska förbli vändplaner. Inte uppställningsplatser för bilar. Risken är betydande 
att utryckningsfordon kan få svårt att ta sig fram. Hur parkeringsfrågan ska lösas är alla 
fastighetsägares problem. Styrelsen kan låta årsmötet besluta om mer detaljerade parkeringsregler 
och kanske överväga att införa parkeringstillstånd med bevakning av parkeringsbolag och uttag av 
kontrollavgifter. Är det den bästa vägen att gå för att alla ska ställa sin bil i garaget? Och med en 
prislapp som de flesta inte önskar sig.  
Kom också ihåg att hålla garaget låst. Tyvärr upptäcker vi att så inte alltid är fallet. 
 
  

	  

Årsmöte den 19/2-18 
kl. 19.00 på ViksjöTräffen, 

motioner till styrelsen senast 31/12 
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• Rensning av avloppsbrunnar är inplanerat under hösten. 

 
• Förvaltningsplanen för vårt område håller på att uppdateras. Bl.a. innefattar den utbyte av lampor 

och armatur, vilket vi nu påbörjat. Mera detaljer kring denna plan kommer att presenteras vid 
årsmötet den 19 februari.  
 

• Kommunens byte av vattenledningar är nu slutförd. Det som återstår är begränsade 
asfalteringsarbeten. 
 

• Nya ComHem-avtalet har nu trätt i kraft och vi hoppas att det fungerar som du önskar. Du som är 
nyinflyttad och kanske har ett eget avtal med ComHem uppmanas att kontrollera det så att du inte 
betalar dubbla avgifter. Kontakta då ComHem för att justera detta. Är det något som krånglar i 
”vårt nät” kontaktar du Eigil Swahn 070-752 24 24.  
 

• Snöröjningen sköts som förgående år av Malms Trädgårdsanläggningar och sker mellan 07.00 – 
16.00 då snödjupet är minst 5 cm. Sandning utföres vid halka utan anmodan mellan 07.00 – 16.00.  
 

• Brandkåren har varit i vårt område och inspekterat våra brandgator. Rapporten därifrån har ännu 
inte kommit till oss. 
 

• Hemsida: Arbetet med hemsidan är besvärligare än vi föreställt oss. Fortsättning följer! 
 
Facebookgrupp: Facebookgruppen är nu igång och går att hitta här: 
https://www.facebook.com/groups/saningsvagens2a/ Det är givetvis frivilligt att vara med. Det här 
är en s.k. sluten grupp där medlemmar har möjlighet att kommunicera med varandra, dela med sig 
av information som kan vara av intresse för andra som bor i området och enkelt kunna föra dialog 
med styrelsemedlemmar. Styrelsen går som vanligt också att nå via mail på styrelsen@2an.info 
 

• Fuskbyggare dyker då och då upp i vårt område. Anlita inte någon som kommer och plingar på 
och vill utföra ett jobb. Kolla upp firmor på t.ex. www.brabyggare.se eller www.offerta.se 
 

• Snart nyår! Kom ihåg att städa efter ev. raketer och annat som kan bli kvar efter firandet. Var 
också uppmärksam på när det är dags att lägga ut granen för hämtning. Se vidare annonsering i 
lokaltidningen eller Järfällas hemsida www.jarfalla.se . 
 

• Styrelsen önskar er alla en fin höst och så 
småningom också ett skönt julfirande.  
 
 

Hälsningar från styrelsen 
 

Mikael Almvret 
Richard Silver 
Kennet Andersson 
Kristoffer Strid 
Kristina Persson 
Anna Hammarsjö 

	  

	  


