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Styrelsen för året har bestått av följande medlemmar: 

Ordförande: Magnus Söderholtz, Kassör: Johan Berup, Sekreterare: Jörgen Lindén, 

Ledamöter: Anna Knutsson, Mikael Skanser. 

Styrelsesuppleanter. 

Simon Enternäs och Veronica Wattle. 

Lokalansvarig: Mikael Skanser. 

Revisorer: 

Roger Karlsson, Thorbjörn Collin.   

Valberedning. 

Anita Wahlberg, Rego Jonsson och Bengt Ivebrink. 

Verksamheten. 

- Två av kommunens tre fastigheter är nu sålda till privatpersoner Blåklockevägen 18 och 20. 

Detta innebär mindre intäkter för föreningen. 

- Under året är ytterligare stadgeändringar beslutade av Lantmäteriet efter beslut på förra 

årsstämman att inköp på 30000 kronor och därutöver krävs två firmatecknare som skriver 

under. 

- Styrelsen har som uppgift att vidareutveckla och förvalta våra gemensamma anläggningar 

(GA) inom föreningen som är följande: 

 

GA1 Våra gator, belysning, grönytor, lekplatser, samlingslokal mm 

GA 2 Samtliga garagelängor i våra tre kvarter. 

GA 6 Vårt bredbandsnät för de som är anslutna till detta. 

- Styrelsen har under året haft 8 protokollförda styrelsemöten. 

- Vi har genomfört två städdagar under året, där våra suppleanter har ansvarat för 

genomförandet. Gällande städdagen under våren hade vi restriktioner för genomförande på 

grund av den rådande pandemin. Städdagarna är uppskattade av våra medlemmar. Vi har 

under dessa tillfällen haft containern för grönavfall på plats. 



- Vi har gett ut vår informationsfolder På Tapeten två gånger under året. Den är utdelad i 

medlemmars brevlådor och finns även att läsa på vår hemsida, www.murgronansamf.se. 

Rörligheten har varit fortsatt stor bland våra fastigheter i föreningen, många nya 

ägare har tillkommit. Styrelsen har lämnad ut en informationsskrift till de nya ägarna 

som beskrivit vad vår förening har för uppgift samt vad man får för pengarna som man 

betalar till föreningen.  

Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna till föreningen. 

Styrelsen lägger ut aktuell information på vår hemsida, www.murgronansamf.se. 

Vi har en facebookgrupp som majoriteten av våra medlemmar är anslutna till.  

Ekonomin. 

För det siffermässiga hänvisar vi till våra bokslutsrapporter som presenteras på årsmötet. Men i stort 

kan vi konstatera att vi har en fortsatt god ekonomi trots allt vi har genomfört under året. 

Betalningsmoralen i föreningen är bra och vi får generellt in våra inbetalningar i tid. Viss problem att 

de digitala fakturorna lätt glöms bort, här hoppas vi på bättring.  

Styrelsen använder bokföringsprogrammet Visma, inköpt för och använts sedan 2018-2019 

verksamhetsår. 

Styrelsen ser gärna att fler medlemmar ansluter sig till att få digitala fakturor genom att meddela 

kassören Er  e-mailadress. 

Föreningen har numera ett Swish nummer (123 184 93 55) som ska användas vid exempelvis 

uthyrning av lokalen då vår förening är helt kontantfri. 

Ny underhållsplan för våra gemensamhetsanläggningar ( GA). 

Under året har styrelsen arbetat fram en ny underhållsplan för GA1 där samtliga är delägare , GA2 

garagelängorna med 33 delägare är med samt GA 6 bredband med ca 97 delägare. 

Underhållsplanen har tagits fram tillsammans med ett konsultbolag. 

Planen ger föreningen en plattform att stå på i framtiden, vi vet vad som skall göras och när. Detta 

kommer att bli ett bra arbetsredskap för styrelsearbetet och för budgetarbete kommande år. 

Vi kommer att för GA 2 att få ett helt nytt förhållningssätt. Här har styrelsen ett förvaltningsansvar 

för dessa byggnader och vi inser inom närtid göra diverse renoveringsarbeten på garagelängorna. 

För att finansiera denna renovering och även framtida upprustningar måste en fondering startas för 

GA 2 medlemmar. 

Styrelsen har diskuterat olika alternativ för uppsättning av en sådan fondering vilket resulterat i en 

handlingsplan som vi kommer presentera för samtliga medlemmar i GA 2. Tyvärr har pandemin satt 

stopp för fysiska möten och eftersom frågan är så pass viktig har vi valt att skjuta  på mötet till 

hösten 2021 då vi förhoppningsvis kan arrangera mötet fysiskt.  

http://www.murgronansamf.se/


Gator och grönområden. 

  - Alla våra gatubelysningar utom två är utbytta till LED armaturer. De två återstående kommer byta 

inom snar framtid Bytet kommer att sänka våra elkostnader men också ge en bättre ljusbild på våra 

områden Våra gamla armaturer var utdaterade och investering var därför  helt nödvändig. 

Armaturerna har en lång livslängd vilket gör att vi slipper byta ljuskällor var femte år som vi tidigare 

gjort. 

  - Under året har styrelsen arbetat fram ett nytt företag att sköta vinterunderhållet till ett mycket 

lägre anbud än tidigare. Ny entreprenör är Anders Fröjd som har genomfört sin första vinter med ett  

gott betyg från styrelsen. 

  - Sommarunderhållet har mestadels bestått av gräsklippning och trimning och har skötts av HJT. 

  - Samtliga våra 48 dagvattenbrunnar är slamsugna och detta skall göras vartannat år och läggs in i 

vår nya underhållsplan. 

  - Styrelsen håller på med offertframtagning för asfalterings förbättring på vissa delar av 

Blåklockevägen. 

- En stor del av styrelsearbetet har kretsat kring att diskutera hur vi skall få till stånd lägre hastigheter 

på våra gator. Vi har investerat i nya och fler farthinder  

Farthinder kostar pengar och det innebär även merarbete vid städdagarna för att ta in och sätta ut 

dessa. Vi ber nu alla att köra lugnt och försiktigt inom våra gator och tänk på våra lekande barn. 

- Under vårens städdag gjordes en insats att rusta upp lekplatserna. Rengöring av lekplatserna, 

målning, oljning av bänkar etc. Styrelsen tackar alla inblandade för bra insats 

Bredband. 

Vi har en ny anslutning till bredbandsanläggningen och ytterligare en på ingång. 

Slutord. 

Föreningen är stabil med fortsatt god ekonomi och styrelsen har under året förvaltat föreningen med 

de åtgärder som finns beskrivits i denna berättelse. 

Med tanke på vad som skall göras för GA2 är det önskvärt att någon från denna anläggning finns med 

i vår styrelse från 2021-2022 

Ju mer välskött vår förening blir desto mer kan det påverka priserna på våra fastigheter och göra det 

attraktivt att bosätta sig inom våra tre kvarter. 

Med detta slutord vill vi tacka för det förtroende Ni gett oss att sköta vår förening under detta 

verksamhetsår. 
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