
Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening   Sida 1 av 3 
 

 

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021/2022 
 

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:  

• Anna Holmgren, ordförande 
• Erik Gutenwik, kassör 
• Åsa Brändefors, ledamot 
• Robin Ljungar, sekreterare 
• Karin Stark Ludvigsson, suppleant  

Styrelsen har hållit 15 ordinarie styrelsemöten (varav ett (1) konstituerande) samt ett (1) 
extrainsatt protokollfört möte, från stämma till stämma. Alla möten utöver det konstituerande 
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 2022. Snöröjning 
har skett vid behov, vid ett (1) tillfälle 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  

En ny skogsvårdsplan har tagits fram, se bilaga 1.  

Omfattande ideella insatser vad gäller röjning har genomförts under våren 2022:  

• Diket från festplatsen ned till havet plus ängen mellan promenadstigen och diket vid 
festplatsen samt delvis området runt festplatsen. 

• Remsan mitt på ängen från promenadstigen (festplatsen/ havet) rakt söderut. Även de 
områden som går från nyss nämnda remsa i riktning upp mot Lofthusvägen. Det ena 
området är ett stentun och det andra ett dike. Resultatet innebär att utsikten för 
Lofthusområdet mot nordväst har förbättrats. 

• Buskaget vid Kamomillstigen är helt borttaget samt så är delar av området mellan 
promenadstigen från Lofthusen ned mot havet röjt.  

• Agmyren är röjd från sly.  

Övrig markvård under verksamhetsåret inkluderar: 
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• 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.  

• Spångarna mot Brudkorset är i dåligt skick på sina håll. Försiktighet bör iakttagas då 
den beträds. Underhåll var planerat till våren 2022 men sköts 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. Uppsamling behöver av hänsyn till djurliv ske före april 
och efter september månad. 

Stora bryggan 

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.  

Styrelsen tillsatte efter förra årets stämma en projektgrupp som under verksamhetsåret 
utredde olika finansieringsalternativ till renovering av bryggan. Den tilltänkta entreprenören 
hoppade av projektet av okänd anledning varmed bryggruppen lyckades med att få en skarp 
offert av PEAB. Offerten omfattade en totalrenovering av bryggan inklusive alla 
betongfundament och kostnaden uppskattades att uppgå till 1,2 miljoner kronor (inklusive 
moms). I samband med denna avgav bryggruppen sin slutrapport med olika alternativ: En 
fullständig upprustning av bryggan, en renovering av de två yttersta fundamenten samt som 
sista alternativ nedläggning och borttagande av bryggan. I slutrapporten ingår också förslag 
till finansiering. Se bilaga 2. 

Styrelsen bedömde att säkerheten kring bryggan var högsta prioritet inför iläggning säsongen 
2022. Därför sökte styrelsen alternativa vägar framåt och under våren har frivilliga 
medlemmar i samfälligheten med kompetens inom sjönära anläggningar genomfört 
en teknisk besiktning av bryggan för att ta fram mer underlag för en alternativ 
renoveringsplan. Denna besiktning resulterade i en omfattande rapport där status redovisades 
för samtliga mellanstöd och infästningar och förslag på åtgärder (se bilaga 3). Resultatet av 
besiktningen visade att bryggan i sin dåvarande form inte ansågs säker att läggas i inför 
säsongen och därför beslutade styrelsen att genomföra nödvändigt underhåll av några 
infästningar för de längsgående balkarna för att säkerställa att bryggan kan användas under 
sommaren 2022. Underhållet ligger inom ramen för den långsiktiga underhållsplanen. 

Enligt besiktningen är för närvarande två betongfundament till föreningens brygga i behov av 
reparation och därför har arbetet med att undersöka olika alternativ gjorts. Dessa kommer att 
redovisas på den kommande årsstämman i juli 2022. 

  

Kommunikation 

• Göran Allernäs sköter såväl hemsida som Facebookgrupper och ett avtal har tecknats 
för kommande verksamhetsår.  
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• Arbetet med ett digitalt arkiv har fortgått och styrelsen har strävat efter en komplett 
och uppdaterad e-postlista för samfällighetens medlemmar.  

Kvarnåkersvallen  

• Utegymmet och boulebanan rensades från ogräs under städdagen. 

Festplatsen 

• Nya vimplar har införskaffats under verksamhetsåret. 

Städdag  

• Den traditionella årliga städdagen då stranden rensas från skräp genomfördes den 28 
maj i ihållande och tvärgående regn. Därefter samlades deltagarna för gemensam 
korvgrillning och fika. 

 

Midsommarfest 

• Midsommarfesten 2021 arrangerades av frivilliga deltagare.  

 

Övrigt 

• Vi föregående årsstämma tog flera medlemmar upp behovet av fler hjärtstartare i 
området. Ytterligare en hjärtstartare har därför köpts in och finns monterad på 
Kamomillstigen 3, hos Ingvor och Björn Adler.  

• Kaninstammen decimeras p.g.a den farsot bland kaniner (myxomatos) som har 
cirkulerat på Gotland under alla år. Under icke turistsäsong jagas kaninerna i vårt 
område av Silte Jaktvårdslag.  

 

Kvarnåkershamn i juni 2022.  

 

 

 

Anna Holmgren   Erik Gutenwik   

Ordförande     Kassör 

 

 

 

Åsa Brändefors   Robin Ljungar 

Suppleant     Ledamot 


