
  

Skrea samfällighetsförenings 

 Verksamhetsberättelse 2021. 

 

Administration 

2021 blev ytterligare ett år med pandemi och Covid-19 som påverkat vårt samhälle på alla 

plan med lidande för många, men framför allt ett icke mätbart socialt avstånd mellan 

människor. Vilket bland annat gjorde att föreningen (Ssf) ännu en gång fick flytta fram 

årsmötet i förhållande till våra stadgar där mars månad föreskrivs.  

 

Under verksamhetsåret har styrelsen som enligt nämnda stadgar bestå av 3–7 ledamöter, som 

vid föregående stämma utökades från 5 till 6 ledamöter bestått av Tommy Gustafsson 

ordförande, Jonas Nilsson kassör, Cecilia Carrgård sekreterare, övriga ledamöter har varit 

Magnus Törngren, Othmar Nekham och Vlasta Barbos. Året har haft sedvanliga sex ordinarie 

styrelsemöten. Utöver dessa möten har styrelsen representerat föreningen ytterligare vid 

tillfällen i diverse frågor med Fbg:s kommun, Derome rörande byggnationen i föreningens 

områden likt den fortsatta utbyggnaden av Skrea 2:39, Skanova med komplettering av 

fiberutbyggnad med mera.  

 

Ekonomi 

Efter några goda år med ökad likviditet i föreningen har tyvärr 2021 vänt trenden. Ökade 

kostnader för vinterväghållning, samt inköp av lekplatsutrustning har legat till grund för 

ökade kostnader och minskad behållning av föreningens tillgångar. Tyvärr blev inte ansökan 

från Framtidsbanken för stöd till våra lekplatser beviljad. 

 

Sommarväg 

Styrelsen har tagit hjälp av firman Möllerström Väg&Markkonsult AB som undersökt 

standard, mängd av föreningens vägnät, med denna översikt har en tänkt skötselplan för 

framtida underhåll skapats. Efter denna konsultation har vissa lagningar genomförts i området 

En annan återkommande punkt som är till glädje för boende i området är uppsopningen av 

vinterns halkbekämpande grus. 

 

Vinterväg 

Året 2021 med sitt vinterväder både i början och slut av året inneburit en frekvent ökning av 

insatser för bekämpning av snö men framför allt den halka som vårt västkustväder innebär.  



Som vinterväghållare är det likt tidigare Krt-maskin AB som ansvarar för halkkämpningen i 

området, där ett löpande avtal är skrivet med tre månaders uppsägning för båda parter. 

 

Lekplatser 

Föreningen har under året upprätthållet sedvanlig god skötsel på våra populära lekplatser. Ett 

kvitto på detta är ett allt större visat intresse av besökande, beroende på en ökad inflyttning 

samt besökande från förskolor i området. För en kvalitetsökning på de två större lekplatserna i 

området har ytterligare utrustning inhandlats med nya gungor, klätterställningar, vippgungor 

med mera.  

 

Grönytor. 

Är vårt största ansvar inte minst beroende på ett allt större och växande Skrea ga:6, med tillika 

stora ytor att sköta om. Gräsklippning, röjsågsarbeten plus allmän skötsel av området, 

tömning av sopkärl och hundlatriner ytterligare sådana exempel.  

Ett härligt initiativ från de boende på Curts väg, man föreslår en slåtteräng mellan Curts och 

Skrea Stationsväg. Som första steg under sommarmånaderna röjdes ängsgräs och smyckade 

området med gammaldags hässja.  

En fråga som fortsatt upptagit stor plats i mötestid och övrig handling är användandet av 

allmän platsmark och om vilka regler som gäller och vem som står ansvarig i händelse av 

olyckor på dessa ytor. 

Tyvärr blev det ingen städdag, året 2021 stod pandemi och smittrisk för detta hinder. 

Tack vare ansvarsfulla, miljömedvetna medborgare i området ser det ändå fortsatt fräscht ut i 

samhället 

 

Hemsida 

Styrelsen passar på att slå ett slag för våra sociala medier som vår uppdaterade hemsida som 

hittas under http://www.skreasff.se/ 

 

Skrea, 2022-02-24 

 

Tommy Gustafsson                                                                 Cecilia Carrgård  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Jonas Nilsson                                                                          Othmar Nekham 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 Magnus Törngren                                                                   Vlasta Barbos 

 

___________________________________________________________________________ 


