
 
Verksamhetsberättelse 2018-04-01 till 2019-03-31  

Granlunds fritidsområdes samfällighetsförening  

Styrelsen för Granlunds fritidsområdes samfällighetsförening får härmed avge följande 
berättelse över förvaltningen för räkenskapsåret 2018-04-01 t.o.m. 2019-03-31.    

Styrelse  

Styrelsen har haft följande sammansättning: Roger Ek (ordförande och kassör), Bengt Elfgren 
(vice ordförande och GA1), Helene Källander (sekreterare), Tony Sandlund (Tillsyn badstrand 
renh.),  Morgan Hoffman (GA3), Joakim Hellman (GA2). 

Ersättare i styrelsen har varit, Thomas Sjödin. Styrelsen har under året haft fem 
styrelsemöten samt underhandskontakter i löpande frågor.  

GA1 Vägar  

Normalt sommar- och vinterunderhåll, men en större saltning som behövdes pga den torra 
sommaren gjorde att budgeten överskreds något. Det stora (planerade) budgetunderskottet 
är orsakat av att förra årets faktura för vinterväg kom in för sent och är bokad på detta år. 
Årets vinterväg har fakturerats i sin helhet, dvs vi har nästan två års vinterväg i årets 
vägutgifter. 

GA2 Infrastruktur och rekreation 

Vatten  

Provtagning görs normalt under juni på hela pump beståndet varje år och inga pumpar 
undantas numera. Resultatet som redovisas här i Verksamhetsberättelsen är alltså från juni 
2018. Pump 3 fungerar inte utan måste repareras, planeras under nästa verksamhetsår. 
Pump nr 9 och 14 fick godkänt med anmärkning. Övriga pumpar visade godkänt resultat.  

Resultatet redovisas alltid först på hemsidan och anslås på anslagstavlorna. 

Dränering 

Dräneringsbehov för de diken som omfattas av GA2 finns, men någon åtgärd gjordes inte i 
år. Budgeten för dräneringen utnyttjades därmed inte.  

Midsommarfestligheterna  

Festligheter arrangerades 2018 av område Norr, dvs större delen av Lammsjövägen och 
Granlundsvägen vid fotbollsplan. Se karta på hemsidan för exakt områdesindelning.  



Föreningen vill framföra sitt tack till alla de som ställde upp och gjorde detta möjligt.  

År 2019 är det område Syd, (gul färg på kartan): Del av Lammsjövägen, 90-sidan, som står för 
arrangemanget. 

GA3 Lammsjön med avrinningsdike  

Resultatet av proverna på Lammsjöns badvatten visade sig vara tjänligt.  

Professionell klippning av Lammsjön genomfördes även 2018. Glädjande nog var beståndet 
av klängväxter reducerat till nästan ingenting. Tyvärr gjorde torkan att vattennivån var låg 
vid klippningen vilket minskade effektiviteten något. 

Diket mellan Lammsjön och Kvarnsjön blir allt mer igenväxt så en restaurering smyger allt 
närmare.  

Ingen påfyllnad av sand gjordes på badplatsen. Görs när gynnsamt vinterväder uppkommer. 

Övrig administration  

Föreningen har gått över till ett nytt ekonomisystem, Visma Online, vilket har inneburit 
väsentligt lägre arbetsbelastning för kassören. Både styrelse och revisorer kan också utnyttja 
systemet och med en inloggning ta del av redovisningen. Vi har dessutom tillgång till nya 
funktioner, såsom uppföljning av kostnader mot budget och kanske det viktigaste av allt, 
föreningen kan nu i bokföringen fördela kostnaderna per GA vilket är ett lagkrav. 

Föreningen har i samband med denna övergång också bytt bank vilket innebär att 
föreningen har övergett sitt pluskonto och numera använder bankgiro. 

Resultatdisposition  

Styrelsen föreslår att det planerade underskottet balanseras i ny räkning. 

Vidare föreslår styrelsen att nuvarande fond på 55 000 kr delas upp per GA, som en följd av 
lagkravet, enligt följande: GA1: 20 000 kr, GA2: 15 000 kr och GA3: 20 000 kr.  
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