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SÅNINGSVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018 
 

Styrelsens sammansättning har bestått av följande personer:  

Mikael Almvret, ordförande 

Kennet Andersson, kassör 

Carin Strid, sekreterare 

Richard Silver, vice ordförande 

Anna Hammarsjö, suppleant 

Isabell Olander, suppleant 

 

Utöver Styrelsen har följande personer arbetat för samfälligheten: 

Eigil Swahn, materialförvaltare 

Ulf Johansson, revisor 

Anders Ljung och Daniel Rylander, valberedning. 

Mathias Andersson, lampbytare 

__________________________________________________ 

 

Sju protokollförda möten har hållits under året utöver årsmötet. 

 

Styrelsens arbete har under året bland annat bestått av följande händelser: 

 

Årsmötet 

Det sedvanliga årsmötet hölls i år den 21:a februari i Träffens lokaler i Viksjö centrum. 

En ny styrelse valdes. Kristofer Strid tackades av efter 3 år i styrelsen. Richard valdes 

om som ordinarie ledamot för en period av 2 år. Carin Strid valdes in som ny ledamot 

för en period av 2 år. Anna Hammarsjö omvaldes som suppleant. Som ny suppleant 

invaldes Isabell Olander. Båda suppleanterna väljs för en period av 1 år. 

 

Trädvård 

Även i år genomfördes en insats av samfällighetens arborist. Vid parkeringen vid 

vändplan A hade ett träd spruckit och som behövde åtgärdas. Vid parkeringarna längs 

infart B och Arbetet utfördes av och i samarbete med Arborist Areskoug AB. 

 

Vårstädning 
Genomfördes lördagen den 21:a april. Ett stort antal familjer var med och hjälpte till att 

göra fint i samfälligheten. Traditionsenligt bjöds det på grillkorv med dricka i 

lekparken. Tur med vädret hade vi också. Mycket att kratta, fixa och klippa ned. Flera 

garageportar tvättades även denna gång. Alla som bor i samfälligheten är välkomna att 

delta på våra gemensamma städdagar. 

 

Höststädning 

Höststädningen genomfördes lördagen den 13:e oktober. Det var många som anslöt för 

att göra fint i samfälligheten. Den varma hösten gjorde att många löv satt kvar på 
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träden, så inte så mycket löv att kratta. En hel del sly och annat togs bort och lades i 

containern. Fika med kaffe och tilltugg serverades också till de som deltog. Styrelsen 

beslutar från år till år om städning behövs, men hittills har vi tyckt det vara ett så trevligt 

tillfälle att ses, vi som bor här, så det har nästan blivit en tradition. 

 

Styrelsen vill återigen framföra ett stort tack till alla er som ställer upp och gör det fint 

på vår- och höststädningarna. 

 

Snöröjning och sopning 

Entreprenör för snöröjning har sedan föregående år varit Malms Trädgårdsanläggningar 

AB. De har också i uppdrag att utföra sopning av gångvägar och parkeringar i samband 

med vårstädningen. 

 

Service av gräsklippare 

Föreningens två gräsklippare har fått en årlig översyn. Nycklar till förrådet finns hos 

respektive kontaktperson. 

 

Målning av markering av parkeringsplatser 

Vid parkeringarna vid vändplan B och C målades nya markeringar för 

parkeringsplatserna för att underlätta parkering. 

 

Byte av armaturer vid garagelängorna 

Arbetet med att byta ut gamla armaturerna på parkeringshusen mot ny armatur med 

LED ljus har fortsatt under 2018. Under 2019 kommer samtliga belysningar i gångarna 

mellan husen att bytas ut till strömsnåla och långlivade LED lampor. 

 

Vårbrev 

Även i år har styrelsen skickat ut vårbrev med information kring vad som händer i 

samfälligheten. Höstbrevet uteblev, men ett nytt vårbrev finns i planerna för 2019. 

 

Hemsidan 

Styrelsen har jobbat med att färdigställa hemsidan och dem blev klar i början av året. 

Nyheter mm publiceras där löpande. 

 

Farthinder 

Denna sommar monterades farthindren vid vändplan B och i en av gångarna mot 

parkeringen vid vändplan A. Samfälligheten har tre uppsättningar med tillhörande 

förberedda monteringsplatser. Styrelsen tar gärna in förslag på placering inför 

sommaren 2019. 

 

Facebook 

Under 2018 har fler boende anslutit till samfällighetens sida på Facebook. Den är 

enkom till för boende i vår samfällighet. Just nu är det drygt 90 medlemmar. Syftet är 

att ge snabbare information kring aktuella händelser i samfälligheten och kunna dela 

information lite snabbare. Finns du på Facebook, leta då upp vår sida och ansök om 

medlemskap. 

 

Utbyte av belysning 

Samtliga lampor vid parkeringarna och vid vissa delar av gångarna i området, c:a 36 st, 

har fått ny belysning. Det som blivit installerat är LED lampor med vitt ljus, som 
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upplevs som starkare än det tidigare gulare. De nya lamporna är energisnåla och ska 

hålla många år innan de behöver bytas ut. Arbetet är utfört av Granströms El AB. 

 

Asfaltering  

Under sommaren utfördes ett reparationsarbete av de hål och sjunkningar som uppstått i 

gångarna mellan husen och vid infarterna till parkeringarna. Arbetet utfördes av som ett 

avslutande återställning efter vattenledningsarbetet. 

 

Besök av brandkåren 

Brandkåren Attunda har varit runt hos ett antal av våra medlemmar för att informera om 

brandsäkerhet mm. Det är brandkåren som tagit detta intressanta initiativ. 

 

Tryckning av utskick 

Samfälligheten använder SN Grafiska AB i Veddesta för tryck av vårbrev samt 

årsmötesprotokollet. 

 

 

Viksjö, januari 2019 

 

Mikael Almvret          Carin Strid  Kennet Andersson 

 

Richard Silver          Anna Hammarsjö Isabell Olander  
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