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Innehållsförteckning 
 

1. Samfällighetsföreningen 
Skälby Tredje Samfällighetsförening består av 157 fastigheter fördelat på sju gränder med 
tillhörande lekplatser. Alla fastighetsägare i Skälby Tredje Samfällighetsförening är delägare i vår 
gemensamma mark och dess anläggningar. 
Alla fastigheter är automatiskt anslutna till samfälligheten. Delägarskapet innebär rätt att delta 
på årsstämman och därvid rösta samt hjälpa till med reparationer och städning av gemensamma 
delar. Samfälligheten består av dessa gator Lohäradsvägen, Knutbygränd, Kårstagränd, 
Rimbogränd, Vätögränd, Vidbogränd och Vallbygränd. 
Samfälligheten är uppdelad i två sektioner 

 
Sektion 1, som omfattar skötseln av de gemensamma ytorna mellan gränderna med 
tillhörande lekplatser, asfalterade gångar, belysning och dagvattenledningar. 

Sektion 2, som omfattar kabel-TV-nätet och dess drift.  

2. Styrelse   
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret utgjorts av:  

  
Lars Berglund       Ordförande  
Marcus Östman  Vice ordförande  
Eva Eriksson  Kassör sektion 1 och sektion 2 
Isabell Berglund  Sekreterare  
Anders Stardh 
Jenny Bravo 
 
 
 

3. Aktiviteter 
3.1 Allmänt om förvaltning av samfälligheter 

Frågor om gemensamma fastigheter och anläggningar regleras i anläggnings lagen (AL) 
och lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL). Alla fastighetsägare i Skälby Tredje 
Samfällighetsförening är delägare i vår gemensamma mark och dess anläggningar. Den 
avgift som tas ut varje år är avsedd för förvaltning och förnyelse av vår gemensamt ägda 
samfällighet.   
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Förutom skyldigheten att betala årsavgiften måste medlemmarna i 
samfällighetsföreningen se till att styrelse, revisorer och valberedning utses bland 
medlemmarna. Det förutsätter att det finns några personer som är villiga att under en 
period arbeta för det gemensammas bästa. Alternativet är att samfälligheten sköts av 
förvaltare utsedd av Lantmäteriet, vilket är ett mycket dyrare alternativ.  
  
Vi hoppas att fler personer i området vill engagera sig i förvaltningen av samfälligheten. 
Arbetet är ofta stimulerande och man bidrar efter egen förmåga. Ni som är intresserade 
av att arbeta i styrelsen får gärna anmäla Ert intresse till valberedningen, för 
kontaktuppgifter se www.skalby3sam.se/valberedningen/ 
 

 
3.2 Mötesverksamhet 

Styrelsen har under verksamhetsåret 12 protokollförda digitala sammanträden utöver 
årsstämmans och konstituerande protokollen. 
Mötena har ägnats åt de aktiviteter som anges i samfällighetens stadgar, dvs tillsyn och 
skötsel av gemensamma grönområden, lekplatser, parkvägar, passager och kabel-TV 
samt hantering av skrivelser, information och frågor rörande trivsel, miljö och vårt 
närområde.  
 

3.3 Tillsyn och underhåll av gemensamma grönområden och lekplatser 
 
I vår gemensamma fastighet Skälby 1:425 vilket är ett parkliknande område. Det är 
sektion 1 som hanterar den verksamheten. Vi förvaltar det som växer utifrån råd av 
arborister, Assars Trädgårdstjänst för att så varsam men även med ett 
säkerhetsperspektiv hantera alltifrån träd, buskar häckar, syrener mm så att vi har ett så 
attraktivt område som möjligt. Vilket är till fördel för värdet av våra fastigheter.  
I klimatets värmeökning erbjuder träden skugga, ger en mångfald för bin, fåglar och 
håller våra gräsmattor relativt gröna samt ger lite bättre luft. 
 
Det gemensamma grönområdet, dryga 44 500 m2 har även under 2021 hanterats av  
Assars trädgårdstjänst.  Gallring av samfällighetens planteringar gällande buskar och 
träd har under 2021 fortsatt utförts enligt plan.  
Styrelsen har vid flera tillfällen försökt att få kontakt med kommunen angående 
gränsdragningar och röjningsarbete, och detta har genomförts under våren. 
 
Lekplatserna har åtgärdats utifrån den årliga (2021) lekplatsbesiktningens 
anmärkningar. De punkter som enl. besiktningen bör åtgärdas är åtgärdade.  
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3.4 Gångvägar och passager  
Samfälligheten har ansvar för samtliga gångvägarna inne i säckarna samt i 
gränspassagerna.  Ansvaret faller på styrelsen att underhålla samfällighetens tillgångar. 
Då fonderade pengar finns har styrelsen beslutat att asfaltera om gångvägarna under 
det kommande året, exakta planer och hur det påverka vårt område, kommer att delges 
per post och vår hemsida.   
 

3.5 Kopparnätet (caskad) 
Styrelsen har under flera år tittat på hur sektion 2 skall kunna avvecklas. Under 
kommande verksamhetsår vill styrelsen, genom att ta in en jurist som belyser frågan 
utifrån alla aspekter, i.om. komplexiteten med förrättning. Därefter kommer ett 
underlag som årsstämman får ta ställning till vid framtida årsmöte. 
 Nuvarande avtal med Tele2(ComHem) löper fram till 2022-12-31. 
 

3.6 Samfällsnytt  
Samfällsnytt har kommit ut med 5 nummer under 2021 
 

3.7 Webbplats  
På webbplatsen finns information om vårt område samt diverse regler, det finns även 
kartor och bilder över området. Allt som distribueras till brevlådorna publiceras även på 
vår webbplats, men ibland så lägger vi upp kortare notiser mer frekvent än Samfällsnytt. 
Ni kan registrera er för att få avisering om nya inlägg. http://www.skalby3sam.se 
 

3.8 Grannsamverkan  
Samfälligheten samarbetar med Grannsamverkan genom att ibland distribuera deras 
meddelanden tillsammans med Samfällsnytt. Dessutom finns ytterligare information 
från Grannsamverkan på föreningens webbplats. 
https://www.skalby3sam.se/medlemsinformation/grannsamverkan/ 
Mobilnumret till Grannstödsbilen är 073-9104 032. 
 
 
 

4. Övrigt   
4.1 Styrelsen har även under detta år vid flera tillfällen framfört till kommunen problemet 

med att icke boende i området nyttjar parkeringsplatserna som är avsedda för boende 
och besökare till vårt område. Styrelsen arbetar med att få upp skyltar där det framgår 
att det är 24-tim parkering som gäller. Beslut från kommunen i ärendet har ännu inte 
samfälligheten erhållit. 
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5. Slutord 
 

Arbetet med överträdelser av samfälld mark har varit långt och mer tidskrävande än vad 
som var planerat. Nu när pandemin verkar avklinga, kommer de berörda fastighetsägare 
med icke godkända utbyggnader på samfällighetens mark kontaktas och en åtgärdsplan 
kommer att tas fram. 
 
Styrelsen önskar att 2022 återgår till ett mera normalt arbetsklimat så att styrelsen kan 
agera och utföra de arbetsuppgifter som åligger samfälligheten. 

 
 
 
 
 
 
Lasse Berglund 
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