
Verksamhetsberättelse Skälby Trädgårdsstads samfällighetsförening, 
verksamhetsåret 2010-2011.

Styrelsen för Skälby Trädgårdsstads samfällighetsförening har under året bestått av 
följande:

Magnus Rysjö, ordförande
Sara Rafiq, vice ordförande
Monica Lindstedt Käck, kassör
Ulrika Juto, sekreterare
Jirar Jenee, förvaltningsansvarig
Joakim Karlsson, avtalsansvarig
Hackim El Yahiaoui, suppleant
Hans Holmberg, suppleant
Anna Jacobsén, suppleant (PEABs representant)

Under året har Sara Rafiq avsagt sig sitt styrelseuppdrag av personliga skäl.

Revisor har under året varit Jonas Bäckius, med Frida Säfvestad som suppleant. I 
valberedning har Linda Isaksson Lööw och Jesper Windh suttit.

Styrelsen har hållit möten månadsvis, totalt 11 st. Huvuduppdraget har varit att:
– förvalta samfällighetens gemensamhetsanläggningar
– förvalta samfällighetens ekonomi

Under året har två stycken gemensamma städdagar arrangerats. En vårstädning den 29 
maj, och en höststädning den 15 oktober. Vi har kunnat genomföra det vi planerat för 
respektive tillfälle, med undantag för målning av gemensamma bänkar i våra parker, då 
vädrets makter varit emot oss. Trots det har uppslutningen varit bra och båda dagarna 
har avslutats med gemensam korvgrillning.

För att kommunicera med medlemmarna har styrelsen vid två tillfällen skickat ut 
informationsblad. Förutom det har hemsidan använts för kommunikation, liksom 
styrelsens e-postadress. För att ytterligare förenkla kommunikationen med 
medlemmarna har styrelsen också gjort en ny version av hemsidan under året och flyttat 
den till en plattform som ska göra det ännu enklare för att kommunicera med 
medlemmarna och låta medlemmarna kommentera informationen som publiceras på 
hemsidan.

Ett projekt som styrelsen startat upp under året är försöket att få till stånd ett 
gruppavtal för bredband via fibernätet. Orsaken till projektet är att Telias exklusivitet 
för leverans av tjänster i fibernätet gått ut, och styrelsen vill undersöka möjligheten att 
få till ett bättre avtal för TV, bredband och telefoni levererat via fibernätet. En enkät 
las upp på hemsidan i början av projektet för att undersöka hur stort intresset för ett ev 
gruppavtal var, och baserat på det antal svar som kom in fortsatte vi med projektet. 
Exakt när projektet beräknas avslutat och ett gruppavtal finns på plats är i skrivande 
stund tyvärr svårt att avgöra.

En annan uppgift som styrelsen tagit sig an under året är att försöka formalisera 
överlämningen av styrelseuppgifter från en styrelse till en annan. Det har lett till att 
rollbeskrivningar för alla roller i styrelsen och checklistor för överlämningen tagits fram.
Styrelsen har dessutom tagit fram checklistor som kan vara nyttiga för medlemmarna vid 



in- och utflyttning. Checklistan finns tillgänglig på hemsidan.

Under året har även ett av våra elavtal löpt ut, och styrelsen har förnyat detta med en 
bindningstid på 3 år.

En garantibesiktning av delar av våda gemensamma ytor har också genomförts under 
året. Styrelsen samlade in synpunkter från medlemmarna inför besiktningen och 
framförde dessa till besiktningsmannen. Besiktningsprotokoll finns tillgängligt på 
hemsidan, och styrelsen har tagit kontakt med PEAB för att få en tidplan för att åtgärda 
det som dök upp vid besiktningen.

Vid stämman 2010 ålade revisorn styrelsen att hitta ett bättre sätt att placera 
samfällighetens kapital. Efter att ha jämfört olika alternativ och tagit faktorer som t ex 
uttagsavgifter, bindningstid, ränta och insättningsgaranti föll valet på Marginalen Bank, 
där ett konto startats och en summa pengar satts in under året.


