
Årsberättelse för 2017 

 

Reparations, renoveringsarbeten mm 2017 samt andra 

viktigare styrelseuppgifter. 
 

 

 

Besiktning 

 

 Besiktning såväl okulärt som med 

besiktningsföretag genomförd av 

parkeringshus, förråd, bullerskydd, 

kvartershus, markanläggningar mm 

 Besiktning och åtgärdsplanering för 

våra grönområden samt träd och buskar 

genomfört. 

 

Parkeringshuset 

 

 Diverse el-arbeten  

 Genomgång av el i garaget 

 Genomgång o lagning stängknappar ög 

 Lagning av alla trasiga motorvärmare 

 Bättre belysningar i garagets trappor 

 Belysning vid garagets sidodörrar 

 Byte av trasiga lysrörsarmaturer i 

garaget.  

 

Träd, buskar mark o planteringar 

 

 Toppklippning av träd i området. 

 Delning o utplantering av perenner 

 Urgrening av buskar i slänterna 

Vibyvägen samt E4:an 

 Bortagande av träd i föreningen 

 Stort rensande av grenar och buskar ur 

trafiksäkerhetssynpunkt, sjukdom och 

näringsbrist. 

 Bekämpning av Jättebjörnloka med 

växtgift och rotborttagning. Kommer att 

ske 2018 också. 

 Plantering av 2000 lökar. 

 

 

  

Idrottsplanen 

 

Grusning av idrottsplanen 

 

Vägar och ute p-platser 

 

 Bredda parkeringsplatser 

 Skapat flera p-platser 

 Skapat släpvagnsparkering för 5 släp. 

 

Administrativa åtgärder 

 

 Genomför (pågår) besiktnings och 

bedömningsrutiner för egendom, i samarbete 

med Villaägarna. 

 Fjärravlästa vattenmätare och 

direktdebitering 

 Planerat för långsiktigt projekt som ska skapa 

långsiktig grund för underhåll och 

finansiering 

 

 

Andra verksamheter 

 

 Vi har prövat en förändrad form av 

mötesverksamhet med fler sociala inslag i 

samband med skötseldagarna 

 Styrelsen har jobbat med att planera och 

förbereda för det projekt som ska dra upp 

riktlinjer för de kommande 10årens underhåll 

och renoveringar. 

 

Årets prestationer har legat på planeringssidan med inventering och besiktningar. 

 

Styrelsen har drabbats av avhopp under året så vi har varit underbemannade vilket fördröjt viss 

verksamhet. 
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