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Verksamhetsberättelse 2019
Allmänt
Herresta Samfällighetsförenings tillgångar är fördelade på två gemensamhetsanläggningar; Vägar och
Allmänningar. Inom området finns 228 fastigheter som är medlemmar i föreningen. Därutöver är
Herresta Säteri, Telia och Sevab medlemmar.

Styrelse
Styrelsen har under året haft 8 ordinarie och 1 konstituerande möte.
Ordförande

Jesper Johansson

Kassör
Ledamot

Suppleant

Mathias Lindahl
Bert Andersson
Catherine Walles-Hedin
Hans Hamberg
Olle Johansson
Peter Falke
Birgitta Tell

Revisorer
Ordinarie
Suppleanter

Bengt Liedberg vald 2019 för 2 år och Stefan Holm vald 2018 för 2 år
Ulrik Améen vald 2019 för 1 år samt Christine Burman vald 2019 för 1 år

Funktionärer
Maskinansvarig
Södra badet
Norra badet
Gräsklippning

Vald 2018 för 2 år
(vald 2019 som ordförande 1 år)
Vald 2019 för 2 år
Vald 2018 för 2 år
Vald 2019 för 2 år
Vald 2019 för 2 år
Vald 2018 för 2 år
Vald 2019 för 2 år
Vald 2019 för 2 år

Leif Sjöberg
Ansvarig Sami Siltanen och Roi Ewan Thyselius, medhjälpare med
badbryggor Mattias Landin
Ansvarig Holger Everitt, medhjälpare Sven Jansson och
Micael Karlsson
Fredrik Högstedt och Jan Kemvall

Valberedning
Jan Kemvall (sammankallande) samt Eva Mars och Kerstin Magnusson

Representanter i Herresta-Norrby-Salby-Edeby Vägsamfällighet
Ordinarie ledamöter; Olle Johansson, Ulrik Améen (kassör) samt suppleant Jörgen Borgström.
Jan Kemvall och Maud Högstedt Sonnefelt har varit revisor. Revisorssuppleanter Ragnar Rosén och
Bengt Liedberg.
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Arbetshelger
Två arbetsledare per område, från våra 15 arbetsområden, har varit verksamma huvudsakligen under
arbetshelgerna. De har representerat sina områden vid de två arbetsledarträffar som har
genomförts. Från styrelsen har Jesper Johansson, Bert Andersson och Olle Johansson arrangerat och
medverkat vid dessa träffar.
Arbetshelgerna genomfördes lördagen den 27 april och lördagen den 12 oktober. Utöver
arbetshelgerna har vissa arbetslag genomfört skötsel av områdena vid andra tillfällen.
Två nya röjsågar har köpts in till den gemensamma maskinparken.
Gemensam samlingsplats – Tomstugan 2.0
Upprustning av Tomstugan med omgivning påbörjades under året. Ny infart till parkering ovanför
fotbollsplanen är skapad samt att röjning av sly har öppnat upp mellan fotbollsplan och dansbanan.
Utjämning mellan husen är påbörjad genom utfyllnad av massor för jämnare och mer användbar yta.
En luftvärmepump är installerad.

Parkvård
Styrelsen har tagit fram en plan för gallring på allmänningarna efter förslag från arbetsområdena
samt för att möta problemet med vildsvin som vistas inom området. Planen innehåller 6 prioriterade
områden och är utlagd på hemsidan samt uppsatt på anslagstavlorna. Under 2019 har gallring skett
vid Hagstugevägen, Sikvägen, Karpvägen, Prästhällsvägen och södra badet. Område 2 i
parkvårdsplanen är planerat för gallring under 2020 men insatsen är delvis väderberoende och därför
svårplanerad.
Träd som fällts av bävrarna har tagits om hand liksom enstaka träd, framförallt sälg, där det
förekommit fallrisk.

Aktivitetsområden
Besiktning av våra lekplatser har genomförts och det finns nu en plan för underhåll och utveckling av
dessa. Akuta nedslag har åtgärdats förutom rutschbanan vid södra badet som behöver flyttas och
under tiden är avstängd.
Vid södra badet har ny jord och gräsfrö lagts ut för återställande efter vildsvinens aktiviteter.
Nya skyltar om privat bad samt hundförbud har införskaffats för norra och södra badet. Dessutom
har skyltar med uppgift om position, samt larmnummer som kan anges vid larm om olycka, satts upp
vid båda baden.
Ny skylt - Parkeringen max 4 timmar samt förbud mot husvagnar - har satts upp vid parkeringen
Tomtstugan, södra badet samt Karpvägens parkering.
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Vägar
HSF har avtal med Herresta Godsförvaltning gällande snöplogning och sandning av våra vägar under
vintersäsongen. Föreningen erhåller statligt bidrag för Zagnerstavägen.
Styrelsen har identifierat ett ökat underhållsbehov av vägarna.
Problemet med bilister som inte anpassar hastigheten fortsätter och beslut har därför tagits om att
bygga fasta farthinder.

Viltvård
Per Ivar Trostemo är anlitad som jaktledare för ett jaktlag som under året har utökats från 4 till 6
personer samt med 2 hundar. Samarbetet med Herresta Godsförvaltning kring viltvård har fortsatt
under året vid 5 tillfällen. Vid flera tillfällen har jaktlaget åkt ut efter larm samt sökt av tomtområdet
med hund.
Två kameror har köpts in som kan sättas upp och ge information till jaktlaget när vilt finns på plats.
Rapporteringen av vilt via hemsidan går direkt till jaktlaget. Styrelsen uppmuntrar till att flitigt
använda funktionen eftersom det ger värdefull information till jaktlaget.
Totalt under året har 15 vildsvin, 8 rådjur och en skabbräv skjutits. (2018 - 9 vildsvin och 10 rådjur)
Problem med skador till följd av vildsvin är stort och styrelsen har tillsatt en fokusgrupp för att
försöka hitta åtgärder som möter det ökade behovet av insatser. Insatser inom området parkvård är
också en del av viltvården.

Information
Hemsidan är styrelsens viktigaste informationskanal till medlemmarna. Anslagstavlorna inom
området uppdateras löpande. Arbetsledare har vid arbetsledarträffarna fått ett skriftligt underlag
som stöd för att informera inom respektive område på arbetsdagarna.
För andra året bjöd styrelsen in till öppet hus ”After Work” kl 15.00 på höstens arbetsdag. Ett 30 tal
medlemmar deltog och diskuterade olika aktuella frågor och idéer. Öppet hus vid höstens arbetsdag
är en aktivitet som styrelsen nu permanentar.

Övrigt
Det har varit problem med fulla sopskåp. Tips för att minska problemet har lagt ut på hemsidan.
Snöskyffel minns numera tillgänglig vid varje sopskåpsplats.
Ersättningen till funktionärer och arbetsledare, i form av presentkort på blommor, har höjts från 100
till 200 kronor
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Slutord
Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt bidragit till underhåll och skötsel av området. Stort tack!
Det är en förutsättning med engagerade medlemmar för att området även fortsättningsvis ska vara
så välskött som idag samt kunna utvecklas vidare.
Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med er under 2020.
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