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Verksamhetsberättelse 2020
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.
Covid-19 har präglat året och stämman har flyttat fram till 2021. Under året har därför
styrelseledamöter och revisorer valda på stämma 2018 fortsatt sitt arbete.
Styrelse
Styrelsen har under året haft 8 ordinarie möten.
Ordförande
Kassör
Ledamot

Suppleant

Jesper Johansson
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 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
Sami Siltanen, Benny Svensson och Roi Ewan Thyselius,
medhjälpare med badbryggor Mattias Landin
Ansvarig Holger Everitt, medhjälpare Sven Jansson ,
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 (totalt 15 områden) är utsedda och aktiva, huvudsakligen under
arbetshelgerna. Arbetsdagar har hållits utifrån varje arbetsområdes eget val. Utöver arbetshelgerna
har vissa arbetslag genomfört skötsel av områdena vid andra tillfällen.
Gemensam samlingsplats – Tomstugan 2.0
Upprustningen av Tomstugan fortsatte under året. Köket har fått ett nytt kylskåp, städutrustningen
har kompletterats och en ny dammsugare köpts in. Allmän röjning av skräp och arkiv har genomförts.
I rummet har alla möbler utom stapelbara stolar tagits bort. Nya hopfällbara konferensbord har
köpts in och rummet fått en mer anpassad möblering vilket även möjliggör aktiviteter som kräver
öppna ytor. För att möta behovet av digitala möten finns både bredband och en digital skärm.
Parkvård
Träd som fällts av bävrar har tagits omhand liksom enstaka träd med fallrisk. Styrelsen har en plan för
gallring på allmänningarna, efter förslag från arbetsområdena, för att möta problem med vildsvin
som vistas inom området. Parkvårdsplanen innehåller 6 prioriterade områden och uppdateras
löpande. Den är utlagd på hemsidan samt uppsatt på anslagstavlorna.
Aktivitetsområden
En omfattande upprustning av lekplatserna har gjorts efter genomförd besiktning med bl.a flytt av
rutschkanan vid södra badet med nya fundament. Samtliga lekredskap har fått gummimattor över
fundamenten som fallskydd och EU sand har fyllts på.
Fyra nya picknickbord har inköpts, två till varje bad. Ny jord och gräsfrön finns liksom skyltar om
hundförbud.
Vägar
HSF har avtal med Herresta Godsförvaltning gällande snöplogning och sandning av våra vägar under
vintersäsongen. Föreningen erhåller statligt bidrag för Zagnerstavägen.
För att hålla nere bilarnas hastighet har 5 fasta farthinder uppförts och utvärdering gjorts.
Viltvård
Jan Ödman är anlitad som jaktledare för jaktlaget, som under året har utökats till 6 personer.
Samarbetet med Herresta Godsförvaltning kring viltvård har fortsatt under året, med jakt vid 2
tillfällen. Dessutom åker jaktlaget ut efter larm samt har även sökt av allmänningarna med hund.
Parkvårdsarbetet är en integrerad del av viltvården.
Årets avskjutning blev 5 vildsvin (15 fg år), 6 rådjur (8 fg år). Inga harar eller kaniner har skjutits.
Hemsidan uppdateras löpande med information.
Information
Hemsidan är styrelsens viktigaste informationskanal till medlemmarna. Även anslagstavlorna inom
området uppdateras löpande. Arbetsledare har vid arbetsledarträffarna fått ett skriftligt underlag
som stöd för att informera inom respektive område på arbetsdagarna.
Slutord
Under det år som dominerats av covid-19 har våra fastigheter varit mer utnyttjade än vanligt och
blivit extra underhållna och omvårdade. Vårt fibernät har varit en stor tillgång.
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Trots att vi inte kunnat genomföra en stämma har styrelsen arbetat vidare enligt tidigare uppdrag när
det gäller löpande drift tack vare att de allra flesta medlemmar betalat in en frivillig medlemsavgift.
Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt bidragit till trivsel, underhåll och skötsel av området. En
förutsättning för att vi ska ha ett fortsätt attraktiv boende och välskött samfällighetsförening.
Stort tack!
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Jesper Johansson
Ordförande

Bert Andersson
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