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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020/2021 
 

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:  

• Anna Holmgren, ordförande 

• Erik Gutenwik, kassör 

• Åsa Brändefors, ledamot 

• Robin Ljungar, sekreterare 

• Kristina Berglund, ledamot (avgick 2021-07-25) 

Styrelsen har hållit 15 ordinarie styrelsemöten (varav ett (1) konstituerande) samt ett (1) 

extrainsatt protokollfört möte, från stämma till stämma. Alla möten har varit digitala. I övrigt 

har kontakter tagits per telefon, e-post och möten inom respektive utom styrelsen. 

Styrelsen har under året arbetat med följande punkter: 

Underhåll 

Vägar 

• Grusvägarna har underhållits genom skrapning/hyvling under våren 2021. Snöröjning 

har skett vid behov, vid två tillfällen under vintern.  

• Samfälligheten har representation i vägförening Silte skifteslag S:5, S:26, S:50 som 

bland annat avser vägen längs stranden. Vår andel i denna vägförening är låg men vi 

försöker att tillgodose våra intressen på bästa sätt. 

Markvård  

Slyröjning och gallring har utförts delvis i enlighet med den upprättade markvårdsplanen. 

Avrop från Veteranpoolen gjordes i mars men inget arbete har utförts och ingen information 

eller kontakt har gått att få med.  

• Gräsytorna kring lofthusen har klippts liksom området kring festplatsen och 

Kvarnåkersvallen. Klippning av gångstigar från festplatsen och Lofthusområdet till 

stranden samt stigen mellan Björnbergsstigen och Kvarnåkershamnsvägen har även 

utförts.  

• Stigen mot Brudkorset, inklusive underhåll av spång är i dåligt skick på sina håll. 

Försiktighet bör iakttagas då den beträds. Underhåll är planerat till kommande 

verksamhetsår.  

• Uppsamlingsplatser av ris har anordnats där riset sedan ska flisas och köras bort. 

Upptagning av ris har skett knapphändigt under verksamhetsåret och en påminnelse 

till uppsamlaren har gått ut.  
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Stora bryggan 

• Styrelsen tillsatte en utredning av bryggans skick och renoveringsbehov. Utredningen 

leddes av Kristina Berglund, Arkitekt SAR/MSA, och kan läsas i sin helhet (se 

bilaga). Utredningen visade tilltagande skador och förslitning samt att kostsamma 

åtgärder kommer att krävas de närmaste åren. Utredningen distribuerandes till 

samfällighetens medlemmar via e-post samt anslogs på hemsidan tillsammans med en 

kallelse till ett digitalt informationsmöte den 8 maj. Styrelsen har för avsikt att under 

kommande verksamhetsår utreda olika finansieringsalternativ.  

• Arbetet med borttagning av släke har genomförts och LOVA-bidrag för arbetena har 

betalats ut av Regionen (dock efter innevarande räkenskapsår). Syftet med arbetet är 

att förbättra miljön i hav och strandområde.  

• Stegen gick sönder i mitten av augusti 2020 och kort därefter var upptagning av 

bryggan beställd. En ny stege beställdes och monterades i samband med iläggning i 

maj 2021.  

Kommunikation 

• Göran Allernäs sköter såväl hemsida som Facebookgrupper och ett uppdaterat avtal 

har tecknats för kommande verksamhetsår.  

• Hemsidan och gruppen Kvarnåkershamn på Facebook har kompletterats med en 

Facebookgrupp Kvarnåkersvallen avsedd endast för fastighetsägare i samfälligheten.  

• Styrelsen fattade beslut om att hemsidan är en kanal för information, medan 

kommunikation mellan styrelse och medlemmar samt mellan medlemmar sker via 

post, e-post, Facebook och telefon eller fysiska möten.  

• Styrelsen har tagit fram ett policydokument för hur föreningen hanterar GDPR. 

• Styrelsen har påbörjat arbetet med ett digitalt arkiv och har strävat efter en komplett 

och uppdaterad e-postlista för samfällighetens medlemmar.  

Kvarnåkersvallen 

• Sedan renoveringen av tennisbanan under föregående verksamhetsår är den i ett bra 

skick och kommer att fungera väl under många år framöver. Under städdagen i maj 

2021 uppdagades fläckvisa färgbortfall och dessa kommer att åtgärdas under 

sommaren 2021.  

• Utegymmet och boulebanan rensades från ogräs under städdagen. 

Festplatsen 

• Flaggstången bröts av under hösten 2020, den hade då tjänstgjort ca 40 år. En ny 

flaggstång beställdes och restes i maj 2021.  

Städdag  

• Den traditionella årliga städdagen då stranden rensas från skräp genomfördes i 

corona-anpassad form den 15 maj. I stället för traditionell korvgrillning medförde 

varje hushåll eget fika. 
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Midsommarfest 

• Midsommarfesten 2021 arrangerades av frivilliga deltagare.  

Kaninerna 

Kaninstammen har varit tämligen riklig under året, med en topp kring sommaren för att under 

hösten decimeras p.g.a den farsot bland kaniner (myxomatos) som har cirkulerat på Gotland 

under alla år. Kaninernas reproduktionstakt är hög.  

Vad kan då göras för att begränsa antalet kaniner eller snarare skadegörelsen som de kan ge 

upphov till? Under icke turistsäsong jagas kaninerna i vårt område av Silte Jaktvårdslag.  

 

 

Kvarnåkershamn i juni 2021.  

 

 

 

Anna Holmgren   Erik Gutenwik   

Ordförande     Kassör 

 

 

      

Åsa Brändefors   Robin Ljungar 

Ledamot     Suppleant 
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