
 
FÅRTICKEGÅNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING-FSf 
STYRELSENS FÖRSLAG TILL  
VERKSAMHETSPLAN FÖR 2023  
  

FÅRTICKEGÅNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FSf  www.tickorna.se  Sid 1(2) 
Org.nr 716420-5358  styrelsen@tickorna.se 

 

 
Plan för 2023 
 
Sammanträden Vi planerar att ha ett styrelsesammanträde per månad förutom under 

sommaren. Övriga nödvändiga möten hålls efter behov. 
 
Ekonomi/admin Vi har anlitat en ny administratör, Ekjen ekonomi-styrning AB som ska 

hantera vår administration och redovisning. 
 
Vi arbetar aktivt med konsekvenserna av den av Skatteverket beslutade 
momsregisteringen. 
Vi kommer under året att ansöka om aviserat elprisstöd. 
På grund av ökade elkostnader kommer vi aktivt uppmana de boende till 
sparsamhet med elförbrukningen i våra garage. 

 
Under förutsättning att stämman bifaller styrelsens proposition om ändrade 
styrelsearvoden och för att fler medlemmar ska bli intresserade av styrelse-
arbete avser styrelsen att tillämpa höjda prestationsbaserade arvoden. 
 
Upprättad underhållsplan "Planerat underhåll 2023-2028" ligger till grund 
för vårt underhållsarbete. 
 
Särskilda medel har avsatts i budgeten för "Utredning Billaddning". 
Ytterligare information under punkten Billaddning.  
 

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 anslagstavlor. 
Föreningen kommer att samarbeta aktivt med den nybildade gruppen om 
Grannsamverkan. Bland annat genom att erbjuda plats på vår hemsida. 
  

VERKSAMHET 
 

Parkering Vi samarbetar med ett nytt bolag för bevakning av våra parkeringsplatser 
Swedbevakning.  
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 2025. 
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 att arbeta aktivt för att genomföra möjligheten för installation av 
laddpunkter för elbilsladdning i sektion 2. Bland annat genom förättnings-
sammanträde hos Lantmäteriet och bidragsansökan hos Naturvårdsverket. 
Under förutsättning att beslutet från Lantmäteriet för omprövning av 
anläggningsbeslutet i sektion 2 blir positivt och att extrastämma om 
billaddning bifaller detta kommer billaddningsprojektet att fortgå. 
Särskilda medel har avsatts i budgeten för detta. Bland annat för 
Lantmäteriets kostnader i samband med omprövning av anläggnings-
beslutet och kostnader för extern kompetens kring förutsättningar och 
genomförande av installation av laddpunkter. 
Bidragsansökan hos Naturvårdsverket bevakas och följs upp.  
 

Garageförråd Viss ombyggnad av uthyrningsförråd kommer att utredas. 
 
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. Vi kommer i samband med dessa dagar organisera städning 
av parkeringen och garagen och även gå igenom underhåll som varje 
enskild ägare till garagen bör göra under året. 

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

konferenser för samordning med övriga samfälligheter i Krusboda.  
 

Slutord Vi ser fram emot ett år där vi alla i vår samfällighet bidrar till att vi får det 
trivsamt i vårt område. 

 


