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Höstbrev 2021 
 

Det här höstbrevet blir det sista som innevarande styrelse skriver till er. Efter sju år är det nu läge för 
andra att ta vid och möjliggöra sin påverkan på vår samfällighets förvaltning och utveckling. Vi som nu 
lämnar rodret har haft ett fint gemensamt arbete som vi nu också räknar med att nya styrelsen får del 
av. Pandemin har under de senaste två åren påverkat vårt arbete till viss del men det känns bra att 
samhället har kunnat öppna upp igen. Vi har t.ex. återgått till kaffe och bulle vid Höststädningen. Bara 
en sån sak! Vi hälsar förstås alla nya medlemmar i vår förening varmt 
välkomna och uppmanar er att höra av er till styrelsen om frågor dyker 
upp eller tar kontakt med någon granne. Läs också den information som 
läggs ut på hemsidan och i vår Facebookgrupp.  
 

• Ekonomi. Årsavgiften är betald av alla. Den ekonomiska 
statusen är god. Årets resultat kommer troligen ge ett visst 
överskott också. Det innebär att kommande asfaltering kan 
betalas genom fonderade medel. Se vidare under asfaltering 
nedan.  
 

• Höststädningen genomfördes med gott arbete den 9 okt och 
med efterföljande gemensamt kaffe precis som före pandemin. 
Trevligt att ses tillsammans och få tillfälle att hälsa nya 
medlemmar i föreningen välkomna.  
 

• ComHem ingår numera i Tele2 men vårt gemensamma avtal 
för TV, bredband och telefoni gäller förstås som tidigare. 
Kostnaden för det ligger i den årliga avgiften som ni betalar till föreningen. Kontrollera att ni 
inte betalar dubbelt, särskilt om ni är nyinflyttade och sedan tidigare kanske har ett eget avtal 
med ComHem/Tele2.  
 

• Sophanteringen. Placera tunnorna med handtaget utåt inför tömningen! Var också 
uppmärksam på att gatan ska vara bilfri så att sopbilen inte får problem att svänga förbi 
garagen. Och locket ska alltid vara helt stängt. 
 

• Snöröjning sköts även denna vinter av CK Contractor. Vi har kommunicerat de problem som 
rapporterats till oss under föregående säsong och vi hoppas att arbetet därmed ska utföras till 
allas belåtenhet.  Snöröjning sker mellan kl. 07.00-16.00 vid snödjup på minst 5 cm. Sandning 
görs vid halka kl. 07.00-16.00. 
 

• Ny styrelse. Årsmötet i år blev p.g.a. pandemin framflyttad till 3 juni. Den gamla styrelsen 
valde då att sitta kvar även under 2021 då stor del av året redan passerat. Årsmötet tyckte den 
lösningen var bra. Inför 2022 blir det därför en stor förändring då flera i styrelsen avgår. 
Ordförande, kassör, vice ordförande och materialförvaltare ska ersättas. Eigil har redan valt att 
lämna sitt uppdrag efter en stor insats för vår samfällighet. Tack Eigil! Några anmälde sitt 
intresse för styrelsearbete vid årsmötet. Du som inte hade tillfälle till det och är intresserad, du 
är välkommen att höra av dig till valberedningen och Daniel Rylander, Så.v. 180. Nästa årsmöte 
hoppas vi kunna genomföra som vanligt i vecka 8, 2022.  
 

• Asfaltering. Asfalteringen är nu igång och infartsvägarna är klara. Det som återstår är 
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trottoarerna och några ”potthål” inne på våra gångvägar. Fördröjningen beror på att leveransen 
av gatsten till trottoaren har blivit försenad. Vi hoppas att arbetet kommer igång inom kort. 
Finansieringen av denna etapp sker genom våra fonderade medel som vi tänker utnyttja. Det 
innebär att vi inte gör någon extra utdebitering utan använder det som vi sparat i ”ladorna”. 
Kostnaden för denna etapp uppgår till 692 000 kr. Kvar i renoveringsfonden är då ca 269 000 kr 
exkl. ev. överskott från innevarande år. 
 

• Förrådet. Vi vill gärna påminna om att det i vårt gemensamma förråd finns utrustning att låna, 
t.ex. stegar. Prata med ditt kontaktombud som har nyckel eller med någon annan granne som 
kan hjälpa dig om du behöver använda något redskap. 

 
• Garagen. Problemet med brist på parkeringsplatser har tyvärr inte försvunnit. Vi uppmanar er 

alla att använda era garageplatser. Det bidrar också till att skydda era bilar mot skadegörelse av 
olika slag. Det har tyvärr under året inträffat vid flera tillfällen på parkeringsplatserna.  
Önskemål har också framförts till styrelsen om att undersöka möjligheten att byta ut trasiga 
fjädrar i garagedörren. Hör av er till styrelsen om ni har märkt detta. Vi ska undersöka om det 
går att åtgärda gemensamt på något sätt.  
Av försäkringsmässiga skäl vill vi också på nytt upplysa om att garagen är till för bilar/fordon 
och att de inte får användas som förråd. 
Har du behov av att ladda din elbil så finns det en lösning genom företaget EWAYS. Gå in på 
vår hemsida där det finns att läsa om hur man går tillväga för att ta del av en plats och vad det 
kostar under Dokument / Elbilar-EWAYS. Antalet platser är dock begränsat.  
 

• Jul- och nyår. Vi hoppas att ni alla ska få ett fint jul- och nyårsfirande. Om ni vill fira nyåret 
med några raketer så gör det så säkert som möjligt och städa efter er på samma goda sätt som ni 
gjort tidigare år.  
Var också uppmärksam på när det är dags att lägga ut granen för hämtning. Se vidare 
annonsering i lokaltidningen eller på Järfällas hemsida www.jarfalla.se. 
 

• Hemsidan. Kom ihåg att då och då besöka hemsidan www.2an.info   
 
Facebookgruppen växer och går att hitta här: 
https://www.facebook.com/groups/saningsvagens2a/ Välkommen du också!   
 
Mail.  Styrelsen går som vanligt att nå på styrelsen@2an.info 
 

 
 

 Hösthälsningar  
och en önskan till Er alla, 
  

God Jul 
   och 
Gott Nytt År! 
 

från oss i styrelsen 
 

Mikael Almvret    Richard Silver     
Kennet Andersson  Carin Strid        
Anna Hammarsjö 

	

	

	


