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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
Styrelsen för Grimsta Vägsamfällighet får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret  
2019-05-01 - 2020-04-30. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 
Ordförande Katarina Fernström 2019-2020 
Vice Ordförande Hans-Åke Sjöquist 2019-2021 
Kassör Mats Löfgren  2019-2021 
Ledamot Bengt Vestergren 2018-2020 
Ledamot Olle Bäckström 2019-2021 
Ledamot Anders Mårtensson 2018-2020 
Ledamot Sara Haag 2019-2021 
Suppleant Heléne Norling Lundén  2019-2020 
Suppleant Ylva Eriksson  2019-2020 
 
Revisorer har varit Ann-Christin Zander Holwaster och Melker Ödebrink. 
 

Valberedning har varit Ann-Christin Zander Holwaster (sammankallande) och Christel Bäckström. 
 

Ordinarie föreningsstämma hölls den 14 juni i Rangsta Båtklubbs klubbhus.  
 

Under året har, förutom ordinarie föreningsstämma, sju protokollförda styrelsemöten hållits. 
 

 
Allt arbete med vägarna följer den framtagna treårs-planen för drift och underhåll. Underhållsarbeten har 
huvudsakligen varit dikesrensning och borttagning av kantsvulster. På några vägar har igenfyllning av potthål, 
grusning och saltning skett.  

 
Styrelsemedlemmar har utfört slyröjning längs hela vägnätet samt sopat belagda vägar.   
 
Programmet VägFas har, förutom ett digitalt medlemsregister, använts för utskick av fakturor samt kallelse till 
årsstämman. Utskicken har skett elektroniskt till de medlemmar som angett sin e-postadress i VägFas. Arbetet 
med att få in samtycken till att använda medlemmarnas e-postadresser fortgår (allt enligt GDPR). Syftet är att på 
så sätt få en mycket lägre portokostnad för föreningen och enklare administration för styrelsen. 
 
Bokföring har skett i bokföringsprogram Visma online där kostnader och intäkter bokförs med konton enligt 
gällande BAS-plan. Efter korrekt inmatning av intäkter och kostnader räknar programmet fram balansräkning 
och resultaträkning. Bokföringen har överlämnats till revisorerna i detta skick.  
 
Samtlig administration av GVS molnbaserad, vilket underlättar anslutning av nya styrelsemedlemmar. 
 
Samfällighetens hemsida har förnyats och arbete med den fortgår. 
 
QA-handboken, samfällighetens och styrelsens främsta styrdokument, har setts över och uppdaterats.  
En styrelseledamot har gått kurs hos REV (Riksförbundet för Enskilda Vägar) för att lära sig mer om 
administration av samfälligheten och underhållet av vägarna.  
 

Hastighetsregistrering och trafikräkning utförs mellan april och september. Resultatet presenteras på hemsidan. 
 

Vinterväghållningen har utförts av samma entreprenör som förra året, Larsson & Söner. 

 
Extra tack till er som kör försiktigt på våra vägar och följer föreningens beslut och uppmaningar! 
 
Sorunda den …. 2020 
 
Katarina Fernström Hans-Åke Sjöquist Mats Löfgren  Bengt Vestergren 
 
 
Olof Bäckström  Anders Mårtensson   Sara Haag 


