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Till ordinarie föreningsstämma i Vargskinnets Samfällighetsförening, 11 mars 2021, lämnar 

styrelsen följande berättelse för förvaltningen av verksamheten sedan föregående ordinarie 

föreningsstämma 12 mars 2020. 

Styrelse, revisorer och valberedning 
Följande personer har fungerat som styrelseledamöter, styrelseordförande, suppleanter, revisorer och 

valberedning mellan föreningsstämmorna 12 mars 2020 och 11 mars 2021. 

 

Funktion Medlem Kvarter 

Ledamot/ordförande Per Wahlström Vargskinnet 

Ledamot/kassör Conny Jansson Björnfällen 

Ledamot/sekreterare Toni Nilsson Björnfällen 

Ledamot Magnus Garfvé Björnramen 

Ledamot Rolf Porsch Vargskinnet 

Suppleant Zhiro Maaroof Björnramen 

Suppleant Anna Rönnblom Björnfällen 

Suppleant Erica Båvenäs Vargskinnet 

Suppleant Robin Jonsson Björnramen 

Revisor Ann-Sofie Lundqvist Vargskinnet 

Revisor Frida Karlén Björnfällen 

Revisors suppleant Andreas Braneby Vargskinnet 

Valberedning Kent Evertsén Björnfällen 

Valberedning Anders Nilsson Björnramen 

Valberedning Rolf Schrötter Vargskinnet 

 

Styrelsen har under perioden haft 9 protokollförda sammanträden. Det första av dessa 

sammanträden var ett konstituerande möte. Styrelsen har eftersträvat att hålla styrelsemöte 

första onsdagen i varje månad, utom i juli månad. På grund av Coronapandemin har färre 

möten hållits detta år.  

Kommunikation 
Föreningens hemsida, www.vargskinnets.se, är föreningens kommunikationskanal. Den har 

kontinuerligt uppdaterats för snabb information till medlemmarna. 

  

http://www.vargskinnets.se/
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Samlingslokal 
Styrelsens riktlinjer för att hyra gemensamhetslokalen har fungerat. Det webbaserade 

formuläret för att låna lokalen har använts frekvent. Riktlinjer, priser och bokningsformulär 

nås via hemsidan. Gemensamhetslokalen har bokats 8 gånger. Vid de flesta av bokningarna 

har utomstående deltagit i bokningens aktivitet. 

Snöröjning och sandning 
Styrelsen har haft kontinuerlig dialog med snöröjaren för att säkerställa så hög kvalitet som 

möjligt. 2020 var ett förhållandevis snöfattigt år. Synpunkter på snöröjningen har framförts till 

styrelsen som använt dessa i dialog med snöröjaren. Sand för användning vid de egna 

fastigheterna har funnits tillgänglig i lådor inom kvarteren. 

Allmänna ytor 
De allmänna ytorna har omhändertagits. Gräsklippningen har utförts kvartersvis enligt de 

scheman som uppdaterades inför sommaren 2018. 

Vägarna 
Parkering i kvarteren är alltjämt en återkommande fråga för styrelsen. Parkeringsövervakning 

har varit en aktuell fråga bland medlemmarna. 

Arbetsdagar 
Två städdagar har anordnats. Till städdagarna har containers hyrts till respektive kvarter för 

trädgårdsavfall. Många medlemmar har deltagit städdagarna. 

Sophantering 
I stort sett fungerar sophanteringen väl inom vårt område. I kvarteret Vargskinnet har Rolf 

Porsch även detta år skött soprummet på ett förtjänstfullt sätt.  

Underhållsåtgärder 
Föreningens samtliga dagvattenbrunnar har rensats genom frivilliga insatser. Lagning av 

potthål. Fönsterfoder på gemensamhetslokalen har målats om. Garagelängorna på 

Björnfällsvägen har målats om. Bänkar och bord i lekplatsen på Högviltsvägen har fått utbytta 

brädor.  

Vattenavgift 
Vattenavläsningen i kvarteret Vargskinnet har lämnats av medlemmarna via ett elektroniskt 

formulär. Alla hushålls vattenavläsning meddelades via formuläret. 

Ekonomi 
För drift och avsättning till fond har utdebitering per kvartal skett enligt tabellen nedan. 

Beträffande ekonomin i övrigt hänvisas till den ekonomiska redovisningen. 
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Kvarter, boendetyp Kvartal 1-4 2020 Kvartal 1⎼4 2021 

Vargskinnets radhus 2900 kr 2950 kr 

Björnfällens radhus 2440 kr 2515 kr 

Björnramens radhus 1760 kr 1760 kr 

Björnfällens och Björnramens villor   973 kr   973 kr 

 

  

 

 

 

 

 

Västerås i februari 2021 

 

 

 

 

 

  

Per Wahlström  Conny Jansson   Rolf Porsch 

 

 

 

 

 

Toni Nilsson  Magnus Garfvé 


