
 

 

 

 
 
 
 

frillesasostra.se 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2020 

Styrelsens sammansättning, arbetsmöten och verksamhet. 
Årsmötet 2020 omvalde ordf. Åke Wallin, sekr. Hans Werner, Maria Bergh och Hans Hedberg 
samtliga på två år. Detta innebär att styrelsen bestått av 7 ledamöter. Styrelsen har därmed 
under året haft följande sammansättning vid de nio (oftast digitala) möten som genomförts. 
 
Åke Wallin  ordf./kassör   t o m mars 2022  
Hans O Werner sekreterare  t o m mars 2022 
Maria Bergh ledamot  t o m mars 2022 
Hans Hedberg ledamot  t o m mars 2022 
Joakim Gyllstedt ledamot  t o m mars 2021 
Klas-Göran Flysjö ledamot  t o m mars 2021 
Linda Ågren ledamot  t o m mars 2021 
Samfälligheten omfattar 148 fastigheter med ett andelstal på 281 och årsavgift 
på 1500 kr per andelstal. 
Den stora lekplatsrenoveringen går enligt plan. Alla lekredskap är på plats endast anslag 
med uppgifter om senaste besiktning och fabrikant återstår. Lekplatsen i Vildrosvägens 
förlängning har varit starkt frekventerad även i vinter. Vi fick beviljat lekplatsbidrag av  
kommunen med 50% av materielkostnaderna vilket blev 60,000:- kr.   
Snö och halka fick vi i ett par mindre omgångar under januari och februari, vilket verkade 
överraska vår entreprenör som var sent ute med snö -och halkbekämpning, det medförde ett 
antal klagomål, efter att ha påtalat bristerna blev halkbekämpningen något bättre. Med den 
erfarenheten har styrelsen beslutat, att anlita en annan entreprenör till snö och halka.  
Kommunen har kontrollerat alla avlopp o dagvattenbrunnar till våra fastigheter med hjälp av 
vit rök. Vi passade på att visa var våra dagvattenbrunnar var igensatta av grus och löv m.m. 
och fick hjälp av kommunen i samband med deras arbete att rätta till bristerna så nu är 
avloppssystemet i god ordning. 
Våra styrelsemöten har gått i pandemins tecken med hjälp av datorer och möten med 
Google Team och hörlurar men med gott humör. Nytt och lärorikt. 
Vår hemsida blir allt viktigare som informationskanal och ständigt föremål för förbättring. 
Just nu planeras en större förändring för att bli mer och lättare användbar. Vi passar ofta på 
att betona vårt behov av aktuella mailadresser! Än så länge har vi haft förmånen att ha en 
bra sammansättning av styrelsemedlemmar som behärskar olika delar av vårt allt mer 
tekniska samhälle. Behovet av engagerande medlemmar lär inte minska. 
Skolans utbyggnad ser ut att snart vara klar och det byggs bostäder som aldrig förr i 
Frillesås. Planförfattare och politiker har hittat rätt och samhället växer och med det våra 
arbetsuppgifter. Vi hoppas nu på en avtagande pandemi och en skön sommar! 

Frillesås, 2021-04-06                                 
Hans O Werner 
Sekreterare 


