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Fårtickegångens samfällighetsförenings verksamhetsområde omfattar två belysta 

parkeringsplatser med garageanläggningar, som även inrymmer moped- och cykelförråd. Inom 

bostadsområdet innefattas även 14st bostadsförråd.  

 

Antalet andelar fördelar sig enligt följande: 

 

Fastigheter 182st en andel per hus 182st 

Hyreslägenheter  48st antal andelar 18st 

Totalt antal andelar   200st 

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Före stämman 17 april 

Ordförande Marianne Carell Btg 2 

Vice. Ordförande Camilla Kungsman Ftg 130 

Kassör Lars Erik Ohlsson Ftg 133 

Sekreterare Joakim Åkesson Btg 14 

Ledamot Petra Lundmark Ftg 128 (avgick i september pga flytt) 

Ledamot Vakant efter september. 

Suppleant  Kjell Borgström Ftg 115 

Suppleant Tadashi Mizota Btg 83 

Suppleant Vakant  

 

Efter stämman 14 juni 

Ordförande Patrik Sätterberg Btg 1 

Vice. Ordförande Richard Wiregård Ftg 97 

Kassör Lars Erik Ohlsson Ftg 133 

Sekreterare Lisa Månsson Ftg 104 

Kommunikatör Joakim Åkesson Btg 14 (avgick i november av pers. skäl) 

Suppleant  Kjell Borgström Ftg 115 

Suppleant Tadashi Mizota Btg 83 

Suppleant Frida Ryholt Btg 32 

 

Revisorer 

Ordinarie Iréne Pierazzi Ftg 122 

Ordinarie Jessica Ekberg Btg 19 

Suppleant Krister Gustafsson Ftg 2 

 

Valberedning 

Isabel Jemio  Ftg 136 

Bo Hammarström  Ftg 109 
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Styrelsens arbete under året: 
Detta år har för alla varit ytterligare ett omtumlande och annorlunda år, även för samfällighets-

föreningen, på grund av Coronapandemien. Därför har vi inte haft möjlighet att bedriva vår 

verksamhet som planerat och vissa aktiviteter har måst ställas in helt. 

 

Styrelsesammanträden Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden under 2021. 

Varav fyra hållits digitalt. 

 

Årsstämma Årets årstämma genomfördes i vackert väder på bollplanen vid FTG den 

17 april med 21 röstberättigade medlemmar närvarande. 

 

Övriga möten Billaddningsgruppen har haft nio möten med minnesanteckningar under 

2021. Varav fyra hållits digitalt. 

En ordförandekonferenser med garagesamfälligheter och ASK. 

Digitalt möte med Tyresö kommun om matavfallsinsamling. 

Möte med ASK om gatubelysning. 

 

Information Samfällighetens innehåll i tidskriften Krusboda Kontakt har utarbetats, 

samordnats och distribuerats. 

Hemsidan administreras av Joakim som uppdaterar den efterhand med 

viktig information. 

 

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

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

Påminnelser om obetalda avgifter har hanterats. 

Webdisk för digital lagring av dokument har upprättats via e-postkontot, 

med tillgänglighet för styrelseledamöter. 

Internt medlemsregister har uppdaterats kontinuerligt. 

Joakim fortsätter administration av hemsida och webdisk. 

 

VERKSAMHET 

 

Parkering Parkeringstillstånd och övriga parkeringsfrågor har hanterats av Richard. 

Utredning om digitala p-tillstånd pågår. Befintliga P-tillstånd förlängda. 

Utredning om säkerhetsskapande åtgärder pågår. (ev. utökad bevakning). 

Utredning om byte av vägg- och pollararmaturer pågår. 

Anslagstavlor har upprustats. 

 

Garage Garantiarbeten på garageprtar har utförts. 

Diverse mindre problem med portöppnare har åtgärdats av Lars-Erik och 

portleverantör. 

Skadade portar har åtgärdats och försäkringsärenden hanterats. 

Omdragning av elförsörjning (från sekt.2 till sekt.1) till garageportar har 

utförts på BTG. 

 Dokumentation och uppmärkning av elanläggningen har färdigställts. 

Elbeskrivning och gruppförteckningar uppdaterats och kompletterats. 

Planritningar på garageanläggningar BTG/FTG har uppdaterats och 

kompletterats. 
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Billaddning. En billaddningsgrupp på 7 pers. har bildats efter beslut på stämman 2021 

Den har haft nio möten under 2021. Varav fyra hållits digitalt. 

 

Gruppen har i huvudsak: 

Utrett frågor om anläggningsbeslut (Lantmäteriet), laddbidrag från 

Naturvårdsverket, problematik med sektion 1 och 2, ekonomi/bank, 

upphandling, individuell debitering och momsregistrering. 

Haft möten på plats med tre olika leverantörer för syn av bef. anläggning 

och offertförfrågan. Offerter har inkommit från alla tre. 

Inhämtat erfarenheter från andra samfällighetsföreningar. Tex. Sjöbrisens 

i Sollentuna som genomfört billaddningsprojekt och omprövning av 

anläggningsbeslut. 

Organiserat intresseförfrågan till medlemmar för att utröna intresset för 

billaddning. 

 

 

Garageförråd Rensning av Mopedförråd FTG- 2 tillsammans med innehavarna har 

tillfälligt pausats.  

 

Bostadsförråd Undertecknat avtal om ägar- och förvaltningsansvar för TYBO.s förråd 

upprättat. 

Lista på förrådsvärdar har uppdaterats och distribuerats. 

Dokumentation och uppdatering av planritningar på bostadsförråd har 

utförts.  

Styrelsen har skaffat sig tillträde till samtliga förråd genom inhämtning 

av nyckelkopior och FS-nyckel från TYBO. 

Elfel i förråd F24 temporärt åtgärdat. Utredning pågår.Troligen ett större 

fel även i förråd F17-19. Möjligt kabelbrott i mark. 

Fuktskador i två förråd är okulärt besiktigade. Åtgärder avvaktas.  

 

Övrigt Skador vid tunga transporter har uppmärksammats genom kontakt med 

ASK. 

 

 

Härmed överlämnar styrelsen verksamhetsberättelsen för 2021 till årsmötet för beslut. 

 

 

Styrelsen tackar för visat förtroende. 

 

 

 

Patrik Sätterberg Lars-Erik Ohlson Richard Wiregård 

 

 

Joakim Åkesson Lisa Månsson Mizota Tadashi 

 

 

Frida Ryholt Kjell Borgström 

 


