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Plan för 2022 
 

Sammanträden Vi planerar att ha ett styrelsesammanträde per månad förutom under 

sommaren. Övriga nödvändiga möten hålls efter behov. 

 

Ekonomi/admin Annika Lundmark fortsätter att hantera administration och redovisning. 

För att fler medlemmar ska bli intresserade av styrelsearbete avser 

styrelsen att utreda möjligheten till höjda prestationsbaserade arvoden. 

 

Upprättad underhållsplan "Planerat underhåll 2022-2027" ligger till 

grund för vårt arbete. 

 

Särskilda medel har avsatts i budgeten för "Utredning Billaddning". 

Ytterligare information under punkten Billaddning och i propositionen 

om omprövning av anläggningsbeslut. 

 

 

Information Styrelsen avser att koncentrera vår medlemsinformation till hemsidan 

och därmed minska andelen pappersutskick avsevärt framöver för att 

minska kostnaden och värna om klimatet. Därför kommer handlingar 

till årsstämman fortsättningsvis endast läggas upp på vår hemsida samt 

finnas tillgängliga i utskrivet skick enligt kallelse. Viktig information 

kommer dessutom att sättas upp på våra anslags-tavlor. 

  

VERKSAMHET 

 

Parkering Under förutsättning att stämman bifaller styrelsens proposition om 

parkeringstillstånd och -debitering kommer det befintliga systemet med 

parkeringstillstånd i pappers-/kortformat och p-skiva att behållas samt 

kompletteras med betalsystem via app. Samtidigt införs ett 

avgiftssystem på vissa tider. Ytterligare information i propositionen om 

parkeringstillstånd och -debitering. 

 

Akuta asfaltlagningar kommer att utföras, helst i samband med ASK:s 

större asfaltarbeten. 

 

Garage Åtgärdsprogram för panel på gargefasader FTG (översyn, justering, 

utbyte, ommålning) utredes och planeras för åtgärd 2024. 

Problem med portöppnare och klotter på garagefasader kommer att 

åtgärdas vid behov. 

 

Byte av trätrösklar mot betong och förstärkning av portstolpar utföres 

vid behov. 
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Billaddning Styrelsen tillsammans med den extra tillsatta arbetsgruppen kommer 

under 2023 arbeta aktivt med att utreda samt genomföra möjligheten för 

installation av laddpunkter för elbilsladdning i föreningens samtliga 

garagelängor. Särskilda medel har avsatts i budgeten för detta. Bland 

annat för Lantmäteriets kostnader i samband med omprövning av 

anläggningsbeslutet och kostnader för extern kompetens kring 

utredning av anläggningsbeslutet samt förutsättningar och genom-

förande av installation av laddpunkter. Under förutsättning att stämman 

bifaller styrelsens proposition om omprövning av anläggningsbeslut 

kommer styrelsen påbörja denna process. 

 

Ytterligare information i propositionen om omprövning av anläggnings-

beslut. 

 

Garageförråd Hyressättningen för de personer samt verksamheter som hyr 

föreningens garageförråd kommer utredas och justeras i enlighet med 

rådande marknadshyror.  

 

Mopedförrådet FTG-2 kommer att rensas tillsammans med nyttjare. 

Lås på våra gemensamma mark-/cykel-/mopedförråd kommer att bytas 

ut till elektroniska cylindrar i det påbörjade låssystemet. 

 

Bostadsförråd Vi ska göra en översyn och dokumentation av våra 14 st bostadsförråd 

för att bilda oss en uppfattning om omfattningen på framtida underhåll. 

Vi kommer även uppmana våra förrådsvärdar att vid behov organisera 

städning och omlasering av förrådens träfasader. 

 

Fuktskador i två förråd, F11 och F25, kommer att utredas och åtgärdas. 

Elfel i förråd F17-F19 och F24 kommer att utredas och åtgärdas. 

(Sannolikt kabelbrott i mark). 

 

Mark Två gånger under året ska vi planera in arbets-/städdagar tillsammans 

med markgruppen. Det vore bra om vi även kan organisera en dag att 

tillsammans städa på parkeringen och i garagen. 

 

Övrigt Föreningens ordförande kommer att delta i ASK:s omstartade ordfö-

randekonferenser för samordning med övriga samfälligheter i Krus-

boda. Bl.a kommer trygghetsskapande åtgärder att aktualiseras. 

 

Styrelseledamöter kommer att delta i möte med Tyresö kommun om 

matavfallsinsamling, som helt är kommunens ansvarsområde. 

 

Styrelsen kommer att rekommendera de boende att uppmärksamma 

problemet med stora fordon i vårt trånga område vid beställning av 

varor till fastigheten, så att skador undvikes. 

 

Slutord Vi ser fram emot ett år där vi alla i vår samfällighet bidrar till att vi får 

det trivsamt i vårt område. 

 


