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SÅNINGSVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2022 
 

Styrelsens sammansättning har bestått av följande personer:  

Mikael Almvret, ordförande 

Magnus Dyberg-Ek, kassör 

Carin Strid, sekreterare 

Robin Krantz, vice ordförande 

Ulf Simonsson, suppleant 

Leif Bergström, suppleant 

 

Utöver Styrelsen har följande personer arbetat för samfälligheten: 

Bertil Johansson och Håkan , 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 

Årsmötet hölls i år traditionsenligt på Träffen i Viksjö Centrum i februari, vilket var en 

återgång till det vanliga. På mötet omvaldes Mikael Almvret (ordförande/ledamot) och 

Carin Strid som båda valdes på ett år. Två nya styrelseledamöter, Robin Krantz och 

Magnus Dyberg-Ek invaldes på 2 år. Som suppleanter valdes Ulf Simonsson och Leif 

Bergström på ett år. Protokoll är utdelat till samtliga fastigheter. 

 

Vårstädning 

Städdagen detta år genomfördes under helgen den 23:e april. Även här en återgång till 

det traditionella med samling i lekparken och korvgrillning. En hel del att fixa med, 

kratta/räfsa och snygga till de allmänna ytorna. Många var med och gjorde fint under 

helgen. En fin och kär tradition som vi ser fram emot varje år. 

 

Höststädning 

Höststädningen genomfördes i oktober som traditionen bjuder med samling i lekparken 

och med kaffe/dryck och bullar. Många glada grannar deltog för att göra fint i 

samfälligheten. En hel del sly och annat togs bort och lades i containern. 

Höststädningen är ett uppskattat tillfälle att träffas och prata under trevliga former, så du 

som råkat missa detta är hjärtlig välkommen att vara med vid nästa tillfälle. 

 

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

på vår- och höststädningarna!  
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Nertagning av träd vid vändplan A 

I oktober/november togs ett antal vindskadade träd ned vid vändplan A i området ut mot 

Viksjöleden. Ytan mellan parkering och skogsdungen har också snyggats upp. 

 

Entreprenör av arbetet var Arborist Areskoug AB. 

 

Snöröjning och sopning 

Entreprenör för snöröjning och sandning var under första halvåret CK Contractor. De 

har också uppdraget att utföra sopning av gångvägar och parkeringar i samband med 

vårstädningen. CK Contractor avslutade vid halvårsskiftet sin verksamhet. En 

upphandling startade därmed för en ny entreprenör. Upphandlingen gjordes tillsammans 

med ett flertal andra samfälligheter och valet föll på LF Mark & Anläggning, som är ett 

lokalt företag.  

 

Laddning av elbilar i garagen 

Samfällighetens samarbete med Eways AB har fortsatt även under 2022. Det är nu 12 

fastighetsägare som köpt en laddstation som monterats i garaget. Lösningen är, som 

tidigare, kostnadsneutral för samfälligheten. Mer information om hur man som 

fastighetsägare beställer en laddstation finns på hemsidan 2an.info. 

 

Service av gräsklippare 

Även i år har föreningens två gräsklippare fått en fin översyn och service. På så vis 

håller de längre och blir billigare att äga för samfälligheten samtidigt som de blir mer 

miljövänliga. Tack till våra materialmän Håkan och Bertil. 

 

Ny trygghetsbelysning i lekparken 

I lekparken har ny belysning monterats. Lekparken har länge varit en plats som 

uppfattas som otillgänglig under den mörkare delen av året. Den nya belysningen är ett 

första steg att råda bot på det. Nu utvärderar vi och ser om det behöver kompletteras 

med ytterligare belysning. 

 

Entreprenör var Alltek Elinstallationer AB. 

 

Julbrev 

I år blev det ett fysiskt julbrev från styrelsen. Tidigare har vår och höstbrev skrivits och 

delats ut till samtliga hus i samfälligheten. Vi fortsätter med den traditionen att skriva 

brev. 

 

Festlighet för firande av samfälligheten 50 års jubileum 

Den gemensamma festlighet som planerades till augusti fick ställas in. Anledningen var 

den komplicerade process som krävdes för att få tillstånd att arrangera. Styrelsen vill 

framföra ett stort tack till festkommittén för sitt stora engagemang.  

 

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 

farthinder i förrådet. Placering av farthindren görs i samråd med styrelsen och kan 

monteras i asfalten med skruv och plugg av dig som boende. Man behöver en 

batteridriven borrmaskin för håltagningen i asfalten.   
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Facebook 

Under 2022 har fler fastighetsägare anslutit till samfällighetens sida på Facebook. Den 

är bara till för boende i vår samfällighet. Syftet är snabbare information kring aktuella 

händelser i samfälligheten och kunna dela information. Finns du på Facebook, leta då 

upp vår sida – Såningsvägens Andra Samfällighetsförening - och ansök om 

medlemskap. 

 

Tryckning av utskick 

Samfälligheten har använt Färgtryckaren AB i Veddesta för tryck av Årsmötes-

protokollet samt Julbrevet. 

 

Vi hoppas att vi fått med det mesta som vi gjort i år, det har varit händelserikt trots 

pandemin. Med detta vill styrelsen tacka för förtroendet att sköta om vår samfällighet. 

 

 

 

Viksjö, januari 2023 

 

 

 

 

 

Mikael Almvret          Carin Strid  Magnus Dyberg Ek 

 

 

 

 

 

 

Robin Krantz          Ulf Simonsson Leif Bergström 
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