
STYRELSENS VERKSAMHF' TSBERIiTTELSE
FÖR 2O2O

Fårtickegångens samfiillighets{tirenings verksamhetsomrade omfattar två belysta

parkeringsplatser med garageanläggningar, som även inrymmer moped- och cykelförråd'

Inom bostadsomradet innefattas även l4st bostadsfiirråd-

Antalet andelar fiirdelar sig enligt ftiljande:

Fastigheter 182st en andel Per hus
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Totalt antal andelar

Styretsen har under året haft fiiljande sammansättning:

Före stiimman 14 juni
Ordftrande Marianne Carell Btg2
Vice. Ordftrande Pernilla Schoultze Ftgl27
Kassör Julie Flodqvist FtgT

Sekreterare Petra Lundmark Ftg 128

Ledamot Camilla Kungsman Ftg 130

Ledamot Lars Erik Ohlsson Ftg 133

Suppleant Kjell Borgström Ftg 115

Suppleant Kjerstin Hermansson Btg23

I B2st

200st

Btg2
Ftg 130

Ftg 133

Btg 14

Ftgl28 (avgick i september pga flytt)

Ftg I l5
Btg 83

Ftg 122

Btg 13

Btg 19

Ftg 136

Ftg 109

Efter stiimman 14 juni
Ordftirande
Vice. Ordförande
Kassör
Sekreterare

Ledamot
Ledamot
Suppleant

Suppleant

Suppleant

Marianne Carell
Camilla Kungsman
Lars Erik Ohlsson

Joakim Åkesson

Petra Lundmark
Vakant efter september.

Kjell Borgström
Tadashi Miznta
Vakant

Revisorer
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant

Valberedning
E,fter stämman 14 juni
Isabel Jernio

Bo Hammarström

Irdne Pierazzi

Björn Tufuasson

Jessica Ekberg
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STYRELSENS VERI(SAIVIHETSBER,{.TTELSE
rÖR 2020

Styrelsens arbete under året:
Detta ar har tbr alla varit ett omtumlande och annorlunda åq även ftir samfiillighets-

Iöreningen pa 
-erund av Coronapandemien. Därfiir har vi inte haft möjlighet att bedriva vår

verksamhet som planerat och vissa aktiviteter har stiillas in helt.

Styrelsesammanträden Styrelsen har haft elva protokollftirda sammanträden under 2020.

Varav vissa hållits utomhus och andra digitalt.

Arsstärrma

Övriga möten Ett digitalt möte och två telefonmöten med advokat och flertal
telefonmöten med Boverke! Infrastrukturdepartementet och

Lantmäteriet om billaddning.
Två digitala möten med övriga garagesamfiilligheter i Krusboda om

billaddning.
Telefonmöten med installationsfiiretag ft r installation av billaddnin g.

Möte på plats med fast.ch TYBO.

Information Tre informationsblad har delats ut till berörda fastigheter.

Samfrllighetens innehåll i tidskriften Krusboda Kontakt har utarbe-

tats, samordnats och distribuerats.
Hemsidan har återstiillts av Joakim efter krasch.

Hemsidan administreras av Joakim som uppdaterar den efterhand med

viktig information.

Ekonomi/Admin Administration och redovisning har hanterats av Annika Lundmark.

Annika har hjälpt till attta fram hyresavtal ftir fiirråd och garageplats.

Vi arbetar efter upprättad underhållsplan som sträcker sig över 5år.

Påminnelser om obetalda avgifter har hanterats.

Utredning om digital dokumenthantering pågår.

VERKSAMHET

Parkering Nytt parkeringsbolag Servisec är upphandlat fran I maj och nya
parkeri ngstil lstånd utf;irdade.

Parkeringstil lstand har hanterats av C amil I a.

Ny linjemålning har utltirts av Servisec. Ingick i P-avtalet.

Akuta asfaltlagningar utftird på FTG parkering.

L

L

FÅRTICKEGÅNcExs SAMFÄLLIGHETSFÖRENING www.tickorna.se Sid 2(3)

Årets årstämma som planerades till 24 mars stiilldes in och genom-

lordes i vackert väder på bollplanen vid FTG den l4 juni med22
medlemmar niirvarande.
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STYRELSENS YERKSAMIIETSBERIiTTELSE
FÖR 2O2O

Garage Garantiarbeten på garageprtar har utförts.
Diverse miudre problem nred portöppnare har åtgärdats av Lars-Erik.

Tadashi och poftleverantör.
Skadade portar har åtgärdats och fbrsäkringsärenden hanterats.

Dokumentation och uppmiirkning av elanläggningen pågar, avslutas

feb.2021.
Utredning om billaddning pågår med myndigheter, advokat, övriga
samfiilligheter i Krusboda och leverantörer.

Sammanställning av våra elavtal med Vattenfall och Telge Energi har

upprättats.

Ny extra garageplats nr 92har byggs (ny vägg, montage av bef. port

och elarbeten) och hyrts ut.

Klotter på garagefasader har övermålats.

Garageplatser som används på ett sätt som strider mot våra regler (tex.

möbelft)rvaring) har hanterats.

Garagelörråd Omrangering och uthyming av ytterligare ftirråd BTG-3 på Björk-
tickegångens p-plats.

Resterande avfal I sprodukter (bl. a. eterni tskivor med asbest) har

bortforslats.
Rensning av Mopedftirråd FTG- 2 tillsammans med innehavarna har

tillf;illigt pausats.

Bostadstörråd Undertecknat protokoll/avtal om ftirvaltningsansvar ftir TYBO.s
förråd upprättat.

Nyckelkopior till bostadsfiirråden har begiirts in av bostadsv?irdarna

ftir samftllighetens tillträde.
Utredning om elfel i fijrråd F24 pägär. Troligen ett större fel även i

frrråd Fl7-19. Möjligt kabelbrott i mark.
Fuktskador i wå fiinåd återstår att åtgiirda. Har tillfiilligt pausats.

Härmed överlämnar styrelsen verksamhetsberättelsen for 2020 till årsmötet ltir beslut.

Styrelsen tackar lor visat ftirtroende.
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jtmiyr 6d/
Marianne Carell

1y7,t*il.r",,,,^

Lars-Erik Ohlson
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