
Verksamhetsberättelse 2014-2015 
 

 
Styrelsen för samfälligheten Gårdvaren får för verksamhetsåret 2014-2015 avge följande berättelse. 

Styrelsen har under året bestått av: 

Daniel Christensen, ordförande 

Kerstin Ljungberg, sekreterare 

Leif Johansson, kassör 

Camilla Wallin, ledamot 

Jonas Tannerstad, ledamot (avgick under året) 

Peter Warman, revisor 

Ulf, Bayard, revisor 

Jan Forseth, valberedare 

Hans Andersson, valberedare 

 

Styrelsens främsta uppgifter under det gångna verksamhetsåret har varit att förvalta samfällighetens 

gemensamma ansvarsområden. 

Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden. 

Under verksamhetsåret har styrelsen arbetat med följande: 

Bredband framgrävning av fiber för Bredbandsuppkoppling har skett under våren och sommaren 

på Samfälligheten Gårdvarens mark.  

 

Garagen de gamla taken på garagelängorna har bytts ut och ersatts av nytt plåttak och nya 

hängrännor. 

Arbetet med detta har krävt mycket tid av alla som deltagit i planerna och förberedelserna för att 

detta skall kunna ske. Åtskilliga möten och skrivelser har behövts upprättats för att kunna påbörja 

och slutföra detta arbete.  

Ingemar Ström och Börje Pettersson har haft mycket att göra med att ha varit delaktiga i detta 

arbete vilket vi är mycket tacksamma för.  

Den 22 oktober 2014 startade jobbet med detta och var klart omkring den 20 november.  

Slutbesiktning har också skett.  

En tråkig sak i och med detta var agerande från vissa fastighetsägare. Detta medförde att en av våra 

duktiga medarbetare inte ville vara med längre i arbetet. Under mandattiden valde han att avgå från 

arbetet med omedelbar verkan. 

 

Vårstädning den 14 april 2014 sopades gruset upp från våra gårdar och den 26 april hade gårdarna 

gemensam vårstädning på allmänna platser. 

 

Lekstuga/förrådsbyggnad, på mellangården har fått nytt tak under hösten 2014. 



 

Vägbubblor finns på västra gården och är under utvärdering en tid. 

 

Förrådsbyggnad, på västra gården har ersatts av ny. Västra gården var tvungna att ersätta deras 

gräsklippare på grund av 

att den gamla blivit stulen. 

 

 

--------------------------------- ------------------------------------- -------------------------------------- 

Daniel Christensen, ordförande Leif Johansson, kassör   Kerstin Ljungberg, sekreterare 
   

 

---------------------------------------------     

Camilla Wallin, ledamot      
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