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SÅNINGSVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020 
 

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 

Daniel Rylander, valberedning. 

Johan Öhrsvik, 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. 

Detta år valdes Richard Silver och Carin Strid om som ordinarie ledamöter för en period 

av 2 år. Anna Hammarsjö och Isabel Olander omvaldes som suppleanter. Båda 

suppleanterna väljs för en period av 1 år. 

 

På årsmötet presenterades också en sammanställning från den undersökning som 

gjordes om våra behov och önskemål kring TV och bredband. Mer info om 

undersökningen finns tillgängligt på 2an.info. Med undersökningen som bakgrund 

föreslogs en förlängning med Comhem, vilket röstades igenom. 

 

Förlängning av avtalet med Comhem för TV och bredband. 

Efter beslut på årsmötet sattes ett nytt avtal ihop med Comhem som innebar ett lägre 

pris och högre prestanda på bredbandet. 

 

Nedtag av träd 

I december togs ett antal träd ned vid vändplan A i området ut mot Viksjöleden. Dessa 

hade knäckts av vind tidigare under året.  

 

Entreprenör av arbetet var Arborist Areskoug AB. 

 

 

http://www.2an.info/


__________________________________________________________________________________________ 

                              Såningsvägens Andra Samfällighetsförening     Box 4040    175 04 Järfälla 

                                        Kontakt: styrelsen@2an.info                                 www.2an.info  

Vårstädning 
Genomfördes denna gång under en helg den xx:e april under helt nya förutsättningar 

med Covid-19. Ingen samling och för första gången inte heller någon korvgrillning. En 

hel del att kratta, fixa och klippa ned kring de allmänna ytorna. Många var med och 

gjorde fint, men alla höll avstånd som sig bör. Alla som bor i samfälligheten är 

välkomna att delta på våra gemensamma städdagar. 

 

Höststädning 

Höststädningen genomfördes lördagen den 12:e oktober. Hela helgen var tänkt som 

städhelg så det skulle finnas möjlighet att städa utan att trängas. Det var trots det många 

som deltog för att göra fint i samfälligheten. En hel del sly och annat togs bort och lades 

i containern. Styrelsen beslutar från år till år om städning behövs under hösten, men har 

nu fått karaktär av något vi alltid gör och är ett uppskattat tillfälle att träffas och prata 

under trevliga former. 

 

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 och sandning under vinter och vår har varit Malms 

Trädgårdsanläggningar AB. De har också uppdraget att utföra sopning av gångvägar 

och parkeringar i samband med vårstädningen. Under hösten har vi bytt entreprenör till 

CK Contractor för säsongen 2020-2021. 

 

Laddning av elbilar i garagen 

Samfälligheten har under året etablerat ett samarbete med Eways AB, som tagit fram en 

smidig lösning för att kunna montera en laddstation på en angiven plats i garagen som 

ger en medlem möjlighet att ladda sin el- eller elhybrid bil. Mer information om hur 

man beställer finns på vår hemsida. 

 

Service av gräsklippare 

Föreningens två gräsklippare har även i år fått en översyn, med service. På så vis håller 

de längre.  

 

Byte av belysning på garagen 

Under året har ett antal armaturer på garagen byts ut till strömsnåla och långlivade LED 

lampor. 

 

Asfaltering 

Styrelsen har haft ett flertal möten med PEAB Asfalt för att titta på vilka möjligheter 

som finns kring asfalten på samfällighetens ytor. Gångarna mellan husen, infarterna och 

parkeringsytorna är det som PEAB tittat på. Offerter är under framtagande och vi 

hoppas kunna förmedla upplägg, kostnader och tidplaner så snart som möjligt. 

 

Besiktning av lekplats 

En besiktning av lekplatsen genomfördes av en certifierad besiktningsman. Den gav en 

åtgärdspunkt kring underlaget vid gungorna. Detta kommer att åtgärdas under 2021. 
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Vår- och höstbrev 

Även i år har styrelsen skickat ut vår- och höstbrev med information kring vad som 

händer i samfälligheten. Här samlar vi nyttig information. Höstens brev var det sista 

som kopieras upp och delas ut i brevlådorna. 

 

Farthinder 

Denna sommar monterades farthindren på ett antal ställen i samfälligheten, bland annat 

i gångarna mellan vändplan A och B. Samfälligheten har ett antal uppsättningar med 

tillhörande förberedda monteringsplatser. Monteringen görs i samråd med styrelsen, 

men monteringen görs enkelt av  

 

Facebook 

Under 2020 har fler boende anslutit till samfällighetens sida på Facebook. Den är 

enkom till för boende i vår samfällighet. 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. 

 

Tryckning av utskick 

Samfälligheten har använt Färgtryckaren AB i Veddesta för tryck av vår- och höstbrev 

samt årsmötesprotokollet.  

 

Samverkansmöten andra samfälligheter i Viksjö 

Ett antal samverkansmöten har hållits med deltagare från andra samfälligheter i Viksjö. 

De samfälligheter som är med är Såningsvägen Första, Såningsvägen Andra, Rågången, 

Tröskvägen Första, Tröskvägen Andra, Tjurkalven (Kalvgränd, Tjurgränd), 

Högbyvägen Första och Högbyvägen Andra. 

 

 

 

Viksjö, januari 2020 

 

 

 

 

 

Mikael Almvret          Carin Strid  Kennet Andersson 

 

 

 

 

 

 

Richard Silver          Anna Hammarsjö Isabell Olander  
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