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Föredragningslista
Om stämman...
§ 1. Stämmans öppnande
§ 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar
§ 3. Val av sekreterare att föra stämmans protokoll
§ 4. Val av två justerare tillika rösträknare
§ 5. Fastställande av föredragningslista
§ 6. Fastställande av röstlängd
§ 7. Stämmans stadgeenliga utlysande
§ 8. Fastställande av procedurregler

Det som varit...
§ 9. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret, inklusive ekonomi
§ 10. Förslag till disposition av överskott och underskott
§ 11. Revisorernas berättelse
§ 12. Ansvarsfrihet för styrelsen

Det som komma skall...
§ 13. Propositioner ‐ styrelsens förslag till stämman
§ 14. Motioner från medlemmar
§ 15. Verksamhetsplan
§ 16. Ersättning till styrelse och övriga förtroendevalda
§ 17. Förslag till budget
§ 18. Fastställande av debiteringslängd
§ 19. Val av 2 styrelseledamöter (2 år) + 1 ledamot, fyllnadval för Peter Starck
§ 20. Val av 2 styrelsesuppleanter (1 år)
§ 21. Val av ordinarie revisorer (1 år)
§ 22. Val av revisorssuppleanter (1 år)
§ 23. Val av valberedning (1 år)
§ 24. Val av stugvärdar (1 år)
§ 25. Val av ansvarig för grannsamverkan (1 år)

Avrundning...
§ 26. Justering av protokollet
§ 27. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
§ 28. Mötet avslutas
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§9. Verksamhetsberättelse för tiden 2014‐07‐01 – 2015‐06‐30
Ändamål
Ändamålet med föreningens verksamhet är att förvalta samfällighetens gemensamma egendom. Den
omfattar våra gemensamhetsanläggningar kallade Söra GA5 och Söra GA6. GA5 omfattar bilvägar,
gångvägar, belysning, kvartersgårdarna Häggkullen och Simborgaren, fibernät, TV, förråd, grönytor
och lekplatser m.m., medan GA6 omfattar soprum, garage och P‐platser för rad‐ och vinkelhusen. I
GA5 ingår samtliga 153 fastigheter och i GA6 ingår rad‐ och vinkelhusen som är 124 st.

Styrelsens sammansättning
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleanter

Sara Johansson S6
Peter Starck S74 (har flyttat)
Olle Mulmo S40 (har flyttat)
Mattias Kregert S32
2013/2014
Lars Angrén
Kent Lindholtz
Micke Hansson H28
Björn Gullberg S92
Linnéa Westling S68 (slutat)

2014/2015
2014/2015
2014/2015
2014/2015
2014/2015
2014/2015
2014/2015
2014/2015
2014/2015

2015/2016
2015/2016

2015/2016
2015/2016

Övriga förtroendevalda (1 år)
Revisorer

Lars Isaksson S16
Birgitta Halling H65

Revisorssuppleanter Agneta Höglund H61
Sirpa Hahmo S31
Valberedning

Martin Byström H32 (sammankallande)
Oscar Pettersson S104
Bo Höglund H61

Stugvärdar

Elisabeth Sandvall S58, Häggkullen
Kristin Starck S74, Simborgaren (flyttat, ersätts av Ellen Warnehed S106)

Grannsamverkan

Rolf Rosenbäck H6

Sammanträden
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft 17 protokollförda möten. Före och efter
städdagarna har styrelsen också haft träffar med kontaktpersonerna. Protokollen har gjorts
tillgängliga på hemsidan.

Motioner
Till stämman har inga motioner inkommit.

Propositioner
Styrelsen lämnar ett (1) förslag till stämman.
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Avlopp och rör
För att minska risken för akuta rörskador samt för att få ett underlag för förebyggande åtgärder har
styrelsen anlitat företaget Fastighetskonsulterna AB för att spola och filma samtliga
avloppsstammar. Arbetet utfördes under maj‐juni i år, och entreprenören har därefter redovisat
resultatet i detalj för styrelsen. Under redovisningen närvarade också en medlem med lång
professionell erfarenhet av rörarbete. Det som framkom var, att på grund av bristande löpande
underhåll, var många av rören starkt nedtyngda av avlagringar och gammal smuts. Efter spolningen
har tyngden på rören minskat betydligt och i vissa fall kunde entreprenören direkt se att rören
rätade upp sig. I övrigt var rören i bra kondition och med två undantag upptäcktes inget som kan
betecknas som oroväckande.
Undantagen var en fastighet där anslutningen mellan det vertikala röret från fastigheten och det
horisontella delvis glidit isär. Problemet är inte akut eftersom vattnet ändå rinner rätt väg men
rekommendationen är att det åtgärdas i närtid. I ett annat fall fanns det misstanke om en skarv som
börjar gå isär men det bedömdes inte som akut då röret fortfarande är tätt och det kan röra sig om
en lättare förskjutning.
I vissa rörsektioner upptäcktes ett visst bakfall. Entreprenörens bedömning är att detta är normalt i
en anläggning av den här åldern och att det inte motiverar någon åtgärd eftersom vattnet rinner i
rätt riktning med rätt hastighet. Sammantaget ger undersökningen att rören i våra stammar är av
god kvalitet och att de fortfarande har kvar en fullt tillräcklig flexibilitet och kondition.
Rekommendationen från entreprenören är att vi ska underhållsspola rören med jämna intervall,
förslagvis var 10:e år.
En förklaring till tidigare akuta skador är att de band som de vertikala rören hänger i var av fel sort.
De skulle vara av rostfritt stål men byggherren använde sig av galvaniserade istället. Konsekvensen
av detta är att banden gått sönder och att två rörsektioner genom detta dragits isär. Att undersöka
statusen på upphängningsbanden är i princip omöjligt eftersom det skulle kräva att man tar sig in
under varje fastighetslänga och krypande tittar på varje upphängning. Däremot kan vi genom
filmningen konstatera att det inte finns några dippar eller otäta skarvar.
Sammanfattningsvis bedömer entreprenören att våra stammar är i god kondition och att ett bättre
löpande underhåll kraftigt kommer minska risken för akuta rörskador. Samtidigt så kan vi
konstatera att anläggningen är över 30 år och att vi förr eller senare behöver byta ut delar av den.
Belysning
Vi har anlitat företaget Sustend för att projektleda och upphandla en modernisering av belysningen i
området. Deras genomgång visade att stolpar och elkablar var i gott skick men att armaturerna, det
vill säga själva lamphatten, behöver bytas ut på gång och cykelvägar. Dagens modell är omodern,
dels hur de sprider ljus, dels att de använder lampor som är väldigt energikrävande. De kommer att
ersättas med en modern lösning som ger ett bättre ljusflöde och kräver betydligt mindre energi
eftersom ljuskällan är strömsnåla LED‐lampor. Vi räknar med att vi kommer ha nya armaturer på
plats innan årsskiftet.
Eftersom det idag är oklart om/när kommunen kommer ta över Simborgarvägen väljer vi att avvakta
att byta armaturer på de höga stolparna på Simborgarvägen och på Häggkullevägen.
Ekonomi
Ekonomin har detta år ett positivt utfall med ett stort överskott: +182 175 kr för GA5 och +153 702
kr för GA6. Detta var förutsett då vi vid förra årets stämma samt extrastämma diskuterade områdets
behov av upprustning och kommande investeringsbehov. Vi lade därför medvetet
medlemsavgifterna på en nivå för att kunna “fylla på i ladorna”. Överskottet från de löpande
kostnaderna för drift och fastighetsskötsel föreslås därför tillfalla våra renoveringsfonder.
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Utöver detta gjordes även den beslutade extra insättningen i juni om 2 500 kr per hushåll, vilket fyllt
på reparationsfonden för GA5 ytterligare.
Större avvikelser från budget gällande våra löpande kostnader som är värda att nämna:
● Vi har haft en akut rörskada under verksamhetsåret. I samband med skadan beslutade
styrelsen om att i förebyggande syfte åtgärda hela längan H19‐H25, när det ändå fanns ett hål
i marken. Detta medförde ett överdrag om 40 000 kr.
● Under våren 2014 bytte vi Kabel‐TV‐leverantör. I budgeten missade vi att räkna med
momsen, vilket innebar ett budgetöverdrag på 25% (60 000 kr).
● Motsvarande budgeteringsmiss gjordes när det gäller belysning, men denna gång åt andra
hållet: det blev 30 000 kr billigare än budgeterat.
● Kvartersgårdarna har fått lite extra omsorg (se nedan). Detta medförde ett medvetet
överdrag mot budget om totalt 7 000 kr.
Under året har styrelsen fortsatt arbetet med att förenkla ekonomifunktionen. Vi skickar nu fakturor
via e‐post till alla utom 9 av våra medlemmar. Inbetalningar prickas effektivt av med hjälp av det
unika OCR‐nummer som står på varje utställd faktura (använd det när ni registrerar era räkningar!).
Kontoplanen och redovisningen har förenklats ytterligare. För att “vem som helst” ska våga/orka
axla kassörsrollen framöver har ett avtal ingåtts med Mårtenssons Revisionsbyrå AB om att bistå i
det löpande arbetet med bokföring, redovisning, skatter, avskrivningar, etc. Kassörens uppgift
framgent renodlas till att budgetera och följa upp våra löpande kostnader (med målsättningen att
dessa ska sjunka över tid), samt att planera för de enstaka stora kostnadsposter som kommer
belasta reparationsfonden framöver.
Medlemmarna har överlag skött föreningens avgifter väl. Vid varje betalningstillfälle är det en
handfull medlemmar som missar inbetalningsdatumet, men en påminnelse räcker oftast. Endast en
medlem har slirat med betalningarna i större omfattning än sådana enstaka överseelser.
Vi betonar vikten att meddela styrelsen rätt epostadress, eller om/när man flyttar.
Grönytor och lekplatser
Under året har Svensk Markservice AB gjort en lekplatsbesiktning av samtliga 10 lekplatser inom
samfälligheten. I samband med besiktningen framkom både mindre och större anmärkningar på
främst lekutrustning. De allvarligaste anmärkningarna har till stor del åtgärdats. Under våren har det
varit ett möte med representanter från några underhållsområden, vilka har lämnat synpunkter på
befintliga lekplatser och förslag på inköp av ny utrustning. Innan ytterligare åtgärder vidtas på
lekplatserna kommer ett ställningstagande att ske kring hur många och vilka lekplatser som ska
finnas kvar eftersom varje enskild lekplats årligen kräver stora ekonomiska resurser i form av både
underhåll och upprustning. I övrigt har lekplatserna under året bara haft löpande underhåll som i
första hand utförts i samband med städdagarna.
Kommunen och byggplanerna  “Kulan” samt nytt bostadsområde på fotbollsplanen
Samfälligheten har under året fått ta del av Armadas byggplaner där det bl. a ingår en flytt av
“Kulan”‐anläggningen från Söraskolans skolgård till ett område som ligger i nära anslutning till
fastigheterna Simborgarvägen 13, 15, 17 och 19. Efter protester beslutade de att inte flytta Kulan.
Armada har fått ett marklov som har vunnit laga kraft, vilket vi inte har fått möjlighet att yttra oss
om eller överklaga. En arbetsgrupp med representanter från styrelsen och några medlemmar i
föreningen har under året skickat in yttranden och synpunkter. Bl.a. har Fredrik Drotte i
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arbetsgruppen tagit fram ett mycket konstruktivt förslag som innebär att anläggningen kan ligga
kvar på nuvarande plats.
Tyvärr har inte kommunen lyssnat varken på Fredriks konstruktiva förslag eller på andra erinringar
från styrelsens överklagan. Vi har främst framfört vår oro för trafiken som kommer bildas i området
om tänkt planförslag går igenom. Detta kommer att påverka samtliga fastighetsägare i området
negativt.
Styrelsen har inlämnat överklagan till Länsstyrelsen och fått avslag på denna med hänvisning till att
förändringen inte är av sådan art att den medför väsentlig försämring för befintliga fastighetsägare. I
enkelhet ansåg Länsstyrelsen att förändringen inte är värre än sådan man måste tåla i ett område
som utvecklas. Länsstyrelsens beslut har vidare överklagats till Mark‐ och Miljödomstolen där
ärendet behandlas för närvarande.
Kvartersgårdarna
Simborgaren är renoverad, det tog tid men blev bra till slut. Ljust och fräscht, gardiner, tavlor, kök
med nya vitvaror, brandsläckare och brandfilt är uppsatt, ny belysning, skymningsrelä installerat,
nytt nätverksuttag + trådlöst nätverk. Golvet ansåg vi vara för dyrt att byta ut, och dessutom är det i
acceptabelt skick, så det har fått vara kvar tills vidare. Luftvärmepump har servats, elsystemet har
setts över, jordfelsbrytare och spisvakt är installerad.
Något vi har lärt oss under resans gång är att det sällan/aldrig lönar sig att försöka göra saker själv
för att spara pengar; Det är väldigt svårt och resurskrävande att få tag i frivilliga som dessutom
klarar av jobbet, det drar ut på tiden, man har inte rätt verktyg, samordning saknas, materialinköp
ska ordnas, osv och kostnaderna skjuter i höjden. Det är bättre att låta proffs göra jobbet så att det
blir rätt från början och blir klart snabbare.
Parkeringar och garagelängor
Portarna verkar fungera bra sedan de servats, vi har inte fått in några problemrapporter förutom ett
par incidenter med påkörda portar. Det finns fortfarande kvar ett par portar av den gamla modellen,
och vad som ska hända med dem är ännu inte bestämt. Vi har även bytt underhållsfirma/reparatör
till Portexpert.se.
Sophantering
Sophämtningen har fungerat utan nämnvärda problem, trots det minskade antalet sopkärl (‐10 st)
sedan förra året har soporna fått plats. Långsiktigt bör vi börja sopsortera även i rad/vinkelhus, det
sparar båda miljö och blir billigare, men kräver dock engagemang av medlemmarna och en del
ombyggnader ‐ detta blir ett arbete för kommande styrelse.
Snöröjning och sandning
Historiskt har våra kostnader legat i ett spann på 80 000 ‐ 200 000 kr, beroende på väder. Den milda
vintern till trots har kostnaderna för snöröjning i år hamnat på nästan 120 000 kr pga många
utryckningar för sandning. 
De utryckningar som Farmartjänst gjort har fungerat bra.
Styrelsefunktioner
Vid 2014 års stämma godkändes ett förslag på uppdaterade stadgar för samfälligheten och dessa har
under början av 2015 registrerats hos Lantmäteriet. Tack vare att de nya stadgarna tillåter fler
styrelsemedlemmar har vi blivit fler i styrelsen. Det gör att vi har haft lättare att hålla möten och
vara beslutsmässiga även när någon/några inte har kunnat närvara.
Städdagarna
Som vanligt har vi haft två stycken städdagar. Uppslutningen var bra både på vår‐ och på
höststädningen.
SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416‐9307

ÅRSSTÄMMA 2015‐09‐15

SIDA 6 AV 20

Kontaktpersoner
Tillsammans med våra kontaktpersoner har vi gått igenom och förtydligat vad som ingår i
uppdraget. Du hittar den uppdaterade rollbeskrivningen på vår webbplats (www.soravastra.se).
Söra Surr
På förra årsstämman visade det sig att det florerat ett antal missuppfattningar och rykten om vad
som var på gång och vilka frågor styrelsen arbetade med. Vi vill återigen vara väldigt tydliga med att
styrelsen har tre kanaler där vi informerar om vad som hänt och vad som är på gång. Söra surr,
webbplatsen och föreningens Facebooksida. Webben och Facebooksidan uppdateras löpande och
sedan förra stämman har vi skickat ut tre stycken Söra Surr. Har du missat något nummer så finns de
publicerade på samfällighetens webbplats.
Tillgänglighet
På ett par ställen har vi gjort tillgänglighet och framkomlighet till lekplatser och parkering bättre för
att underlätta för medlemmar med funktionsnedsättning.
TV
Vi har nu haft Canal Digital Kabel i lite mer än ett år och det har fungerat bra. Enstaka medlemmar
har haft tillfälliga problem, men överlag har tillförlitligheten varit hög. CDK gjorde en uppgradering
av systemet i mitten av juni men det har inte medfört några direkta förändringar för oss.
Underhållsplan
Styrelsen har, med underhållsplanen som underlag, en tvåårig planeringshorisont för det planerade
underhållet. Denna planering revideras årligen. Nedan listas de prioriterade åtgärderna för
2014‐2016, tillsammans med status per 2015‐06‐30.
(En reviderad plan för perioden 2015‐2017 presenteras under §15.)
GA
5
5
5
5
6

Aktivitet
Färdigställning av
kvartersgård
Avloppsrör
Belysning
Lekplatsbesiktning
Garage

Kommentar
Klart.
Vi omhändertog kostnader som spillt över från tidigare
verksamhetsår, samt installerat jordfelsbrytare och skymningsrelän.
Pågår.
Filmning och spolning av hela området utförd. Se ovan.
Pågår.
Se ovan.
Pågår
. Se ovan.
Ej påbörjat. 
Mindre åtgärder, bl.a. skada på gavel S3.

Åkersberga 2015‐08‐25

Sara Johansson

Peter Starck

Lars Angrén

Olle Mulmo

Mattias Kregert

Kent Lindholtz
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Nedan presenteras en “populärversion” av våra räkenskaper. En mer detaljerad redovisning finns att ladda ner från vår
webbplats (soravastra.se). Årets kostnader finns nedbrutna i mer detalj i tabellen under §17 Budget.

Resultaträkning
Intäkter

GA5

Medlemsavgifter

Kostnader

Totalt

1 537 650

431 520

1 969 170

2 660

0

2 660

1 540 310

431 520

1 971 830

Övriga intäkter (uthyrning)
Summa intäkter

GA6

GA5

GA6

Totalt

Drift och fastighetsskötsel

−924 428

−274 784

−1 199 212

Administrativa kostnader

−183 821

−3 034

−186 855

Finansiella poster

−249 886

0

−249 886

Summa kostnader

−1 358 135

−277 818

−1 635 953

Årets resultat

182 175

153 702

335 877

Balansräkning
Tillgångar
Ej avskrivna inventarier

Utgående balans

Kommentarer

448 203 Endast fibernätet finns kvar som anläggningstillgång

Förskottsbetalningar

87 735 KabelTVavgiften för julisept 2015  förskottsbetald

Fordringar

Medlemsavgifter  merparten inkom dagarna efter
50 850 30/6

Kassa och bank

2 404 756 Konton hos Nordea. Handkassan är avskaffad.

Summa tillgångar

2 991 544

Eget kapital och skulder
Reparationsfond GA5

−1 571 706 Se separat redogörelse för fondens förändring

Reparationsfond GA6

−709 913 Se separat redogörelse för fondens förändring

Banklån

−315 000 Lån för fibernät. Avbetalat december 2016.

Kortfristiga skulder
Skatteskulder
Summa eget kapital+skulder

Årets resultat

−4 822 Leverantörsskulder
−54 226 Sociala avgifter och inkomstskatt. Betalades 12/7.
−2 655 667

335 877 = skillnad tillgångar och skulder
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Renoveringsfonderna
GA5
Ingående balans 2014‐07‐01

GA6
1 187 246

675 273

Insättningar

421 735

34 640 Förra årets resultat + extra inbetalning

Kvartersgårdar

−25 400

Färdigställning av Simborgaren

Lekplatsbesiktning

−11 875

Kontroll (lagkrav), åtgärdsplan

Utgående balans 2015‐06‐30

1 571 706

709 913

Kommande transaktioner
(preliminära siffror)
Spolning och filmning

−264 000

Genomfördes majjuli 2015, ej slutbetald

Gångvägsbelysning

−550 000

Upphandling pågår

Överskott 2014/2015

182 175

153 702 Per diskussion på extrastämma ht 2014

Fondens fria utrymme

939 881

863 615

Det här har pengarna gått till
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Resultat
Eftersom vi vid förra stämman beslutade att bygga
upp reparationsfonderna så lät vi avgiften ligga på
samma nivå som året tidigare, trots att vi
budgeterat för minskade kostnader. Det har
medfört vi att nu har fått ett överskott på 335 877
kr ‐ vilket det här året är mer eller mindre enligt
plan.

§ 10. Förslag till disposition av överskott och underskott
Styrelsen föreslår att överskottet om 335 877 kr disponeras enligt följande:
‐ Överskottet i GA5 om 182 175 kr förs till reparationsfonden för Ga5.
‐ Överskottet i GA6 om 153 702 kr förs till reparationsfonden för Ga6.

§ 11. Revisorernas berättelse

§ 12. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman tar ställning till revisorernas rekommendation.
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Så går vi vidare till det som komma skall...
§ 13. Propositioner  styrelsens förslag till stämman
Stämman röstar om propositionen.

Proposition nr 1: Lekplatser
Bakgrund:
Inom samfälligheten finns det idag 10 stycken lekplatser av varierande storlek och utrustning. Styrelsen är ansvarig
för lekplatserna ur ett säkerhetsperspektiv.
Vid lekplatsbesiktningen som genomfördes under våren framkom att det i varierande grad finns behov av underhåll
och upprustning på samtliga lekplatser. De mest allvarliga bristerna har till stor del åtgärdats (bl. a avstånd mellan
spjälor i staket, borttagande av en gunga). Kvarstår brister som t.ex. trasig utrustning, ej godkända avstånd i
gungställningarna, hårt fallunderlag, ”öppningsbara” dagvattenbrunnar samt generellt eftersatt underhåll.
Att uppnå en lägsta standard genom att följa regler som finns för lekplatser innebär en totalkostnad för 10 lekplatser
under en 10 års period på drygt 1,6 miljoner (avser löpande underhåll samt därtill upprustning år 1 och därefter
vart 10:e år).
Att ta bort 7 lekplatser och ha 3 kvar innebär en uppskattad kostnad under 10 år på ca 850 000 kr (avser initiala
kostnader för avveckling, löpande underhåll samt därtill upprustning år 1 och därefter vart 10:e år). Om
avvecklingskostnader exkluderas uppgår underhåll och upprustning för 3 lekplatser under 10 år till ca 500 000 kr
(att jämföras med 1,6 miljoner kr för 10 lekplatser).

Förslag:
Ta bort 7 stycken lekplatser. De 3 lekplatser som föreslås bli kvar är ”centralt” belägna och finns inom Uo 5, Uo 7
samt Uo 2. Avveckling och upprustning planeras ske under en period på 3 – 4 år.
Förslaget innebär vidare att en arbetsgrupp tar fram ett förslag till styrelsen att fatta beslut om innehållande: i vilken
ordning berörda lekplatser tas bort, hur de lekplatser som avvecklas ska ersättas med t.ex. gräs samt val av
utrustning på kvarvarande lekplatser. I förslaget inryms att viss funktionell utrustning kan komma att flyttas från de
lekplatser som tas bort till de kvarvarande. I arbetsgruppen inbjuds en representant från respektive Uo.

Resultat:
Genom att koncentrera kostnader för underhåll och upprustning till ett fåtal lekplatser kommer samfälligheten att få
lägre löpande kostnader och bättre förutsättningar att underhålla kvarvarande lekplatser, samt lägre skaderisk.

Yrkande:
Styrelsens yrkande:
‐ Att stämman antar propositionen och uppdrar åt styrelsen att genomföra den enligt ovanstående förslag.

§ 14. Motioner till stämman
Inga motioner har inkommit.
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§ 15. Verksamhetsplan
Under året kommer vi att
●
●
●

fortsätta arbeta med underhållsplanen och finansieringsalternativ för kommande projekt
förtydliga medlemmarnas ansvar
fortsätta att tillsammans med medlemmarna arbeta för att höja nivån i området och öka trivseln

Uppdaterad underhållsplan
Styrelsens ambition är att fortsätta förnya vårt område. Vi har fortfarande ett läge av eftersatthet och ett flertal
större åtgärder av akut slag behöver genomföras under de kommande åren. Spolning och filmningen av
avloppsrören gav ett relativt lugnande besked. Vi planerar för en omedelbar åtgärd under 2015/2016 i
förebyggande syfte för att undvika en skada i vardande, i övrigt planerar vi för en återkommande spolning
samt att, om ett antal år, efter att dagens akuta situation lugnat ner sig, påbörja ett stambyte av området ‐ ett
arbete som läggs ut över en längre tidsperiod och som kan fortgå i så pass låg takt att vår ekonomi och
avsättningsnivåer mäktar med kostnaderna.
Styrelsen ser behov att genomföra, eller i vissa fall påbörja, följande planerade underhåll under tidsperioden
2015‐2017 ‐ investeringar om totalt c:a 3,6 MSEK.

GA

Åtgärd

Tidsspann

Beräknad kostnad

5

Ny belysning i området (pågår)

2015

550 000

5

Förebyggande åtgärd för att minska risk för rörskada

2015

200 000

5

Upprustning och nedläggning av lekplatser, enligt motion

2015‐2018

500 000

5

Häggkulletorgen: uppgrävning av rötter, nyplantering, asfaltering

2016‐2017

350 000

5

Omasfaltering av gång‐ och cykelvägar (bilvägarna exkluderade ‐
situationen kring Simborgarvägen och ett eventuellt kommunalt
övertagande måste klarna först)

2016‐2017

2 400 000

5

Nya skyltar i området

2015‐2017

150 000

6

Upprustning garagelängor och staket

2016‐2018

Ej beräknat

Det saknas c:a 9 000 kr per hushåll för att genomföra en asfaltering av området, givet samma
avsättningsnivåer till våra renoveringsfonder som föregående verksamhetsår. Styrelsen avser ändå att
förbereda för ett sådant projekt, och låta en extra stämma besluta om alternativ för finansiering. Vi kan helt
enkelt inte skjuta på detta projekt ytterligare.
När det gäller GA6 avser styrelsen att skapa en arbetsgrupp för att tillsammans med expertis titta närmare på
våra lutande och bågnande garagelängor. Hur man rätar upp dessa på bästa sätt finns det många teorier och
åsikter om i området, och då lösningarna skiljer sig åt markant har vi ännu inte kostnadssatt denna post, det
blir arbetsgruppens uppgift.
Vid parkeringsplatserna åtnjuter de staket som fortfarande finns kvar en tynande tillvaro ‐ på vissa ställen står
bara stolpar kvar. Även här måste beslut tas huruvida staketen ska ersättas eller tas bort helt.

§ 16. Ersättning till styrelse, revisorer, kontaktpersoner m.fl.
Aktuella ersättningsnivåer enligt beslut på stämman 2014 är: Styrelsen beslutar själv hur en sammanlagd
ersättning om 2 prisbasbelopp ( exkl. sociala avgifter) ska fördelas inom denna. Stugvärdar får vardera 1 200
kr/år. Redaktör för Söra Surr får 600 kr/år. Ordinarie revisorer och ansvarig för grannsamverkan får vardera
450 kr/år. Kontaktpersonerna får, per Uo, 450 kr/år vilket styrelsen har mandat att justera om
ansvarsområdet utökas.
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Stämman beslutar nu om ersättningsnivåerna ska justeras eller om de ska kvarstå under det kommande
verksamhetsåret.

§ 17. Förslag till budget
Utfall 2014/2015
GA5
Drift &
fastighetsskötsel
Belysning

Budget 2015/2016

GA6

GA5

GA6

Kommentar

−924 428

−274 784

−800 000

−310 000

−72 119

−18 773

−40 000

−10 000

Pga energisnål belysning

−117 808

−120 000

Historiskt genomsnitt

−55 947

−60 000

Kostnad för containrar

TV och fibernät

−346 878

−360 000

TV‐avgifter och nätunderhåll

Rörskador

−290 362

−150 000

Reserverar för en akutrep.

Snöröjning och sandning
Renhållning, städdagar

Sopor
Kvartersgårdar
Vägar, gångbanor, skyltar
Lekplatser
Träd, planteringar
Garage

0

−255 901

0

−280 000

Lagt budget på “rätt” nivå

−32 339

−25 000

Värme och vatten m.m.

−7 223

−15 000

Temporära reparationer

0

−10 000

Reserverat för diverse småfix

−1 497

−5 000

Reserverat för spontant “piff”

0

Övriga kostnader

−255

Adm. kostnader

−183 821

−110

−3 034

0

−10 000

Reparation garage, portar, ...

−15 000

−10 000

Buffertpost

−215 000

−10 000

Lokalhyra

−3 600

−3 000

För stormöten och stämmor

Programvaror

−6 256

−5 000

Bokföringsprogram

−10 453

−5 000

Normalnivå

Förbrukningsmaterial

−3 016

−10 000

Förbrukningsinventarier

−1 656

Trycksaker

−3 034

−10 000

Låg nivå förra året
−10 000

Gräsklippare, spotlights, o.dyl.

−12 675

−15 000

−124 516

−125 000

−15 886

−15 000

Garage, gårdar, ansvar

0

−25 000

Extern hjälp med redovisning

−995

−1 000

Företagskonto samt PG/BG

Övriga adm. kostnader

−1 472

−1 000

Registreringsavgifter mm.

Bokföringskorrigeringar

−3 296

Underhållsplan
Arvoden
Försäkringar
Redovisningstjänster
Bankkostnader

Finansiella poster
Ränteintäkter
Skuldränta
Avskrivningar
S:a rörelsens kostnader

Extern hjälp vid uppdatering
Enligt stämmobeslut 2014

Uppstädning i bokföringen

−249 886

0

−250 000

0

4 991

5 000

−17 585

−15 000

Sjunker pga minskat fiberlån

−237 292

−240 000

Avskrivningar för fibernätet

−1 358 135

−277 818
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Styrelsens kommentar till budgeten
Vi budgeterar för en totalt sett lägre totalkostnad än föregående verksamhetsår. De rörliga elkostnaderna
kommer gå ner markant när vi byter till energisnålare belysning. Vi budgeterar försiktigt med en halvering av
driftkostnaderna.
Det reducerade antalet sopkärl medförde faktureringsstrul, vi fick därför en extra kreditering på Q1‐fakturan
2015. Förra årets kostnader är därför lite missvisande ‐ vi budgeterar för egentlig kostnadsnivå framöver
Vi ser en nedåtgående trend på våra löpande årliga kostnader, vilket är glädjande. Året 2014/2015 drabbades
vi återigen av en rörskada, men med spolning av rören hoppas vi att vi drastiskt minskat risken tack vare en
markant minskad belastning på upphängningen. Vi är försiktigt positiva men reserverar oss ändå för en akut
reparation kommande år. Förhoppningen är dock att vi 2016/2017 kan nolla den budgetposten!
På samma sätt kommer de årliga avskrivningarna för fibernätet att klinga av under 2017, vilket minskar de
finansiella posterna. Se graf nedan:

Detta innebär att vi skapat ett framtida utrymme för en ökad avsättning till våra renoveringsfonder, utan att
nödvändigtvis behöva höja den totala utgiftsnivån per hushåll.

Förslag till inkomststat
Detta år delas medlemsavgiften upp i två tydliga block: avgift för att täcka de löpande kostnaderna, och
avsättning till våra renoveringsfonder.
Under föregående verksamhetsår betalade vi in totalt 12 550 kr till GA5 och 3 480 kr till GA6 (per medlem). Vi
avser att låta avgiften ligga kvar på dessa nivåer. För GA6 ser vi behov av en ökning för att säkerställa en
avsättning till fonden på en acceptabel nivå. Denna höjning kompenseras med en något lägre nivå för GA5.
Nivåerna har anpassats så att vi budgeterar för ett litet nettoresultat i bägge gemensamhetsanläggningarna,
som en extra försiktighetsåtgärd.
Per hushåll

GA5

GA6

Per inbetalningstillfälle (3 st)

Avgift, årets kostnader

8 600

2 700

Kedjehus

4 100 kr

Insättning fond

3 700

1 200

Rad‐ och vinkelhus

5 400 kr

12 300

3 900

Totalt
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Totalt i föreningen

GA5

GA6

Antal hushåll per GA

153

124

Intäkter
Budgeterade kostnader
Budgeterat resultat
Avsättning fond

1 315 800

334 800

−1 265 000

−320 000

50 800

14 800

566 100

148 800

Utöver ovanstående vill styrelsen även föreslå en ytterligare avsättning till fonden GA5 om 1500 kr per hushåll
och år, dvs ytterligare 500 kr per inbetalningstillfälle jämfört med siffrorna ovan. Det ger en total årlig
avsättning till fonden GA5 på 765 000 kr. Det skulle reducera vårt behov av extra kapital inför en asfaltering
2017 med 40%, och därigenom säkra möjligheter till olika finansieringsmöjligheter samt korta
återbetalningstider på eventuella lån.
(För att helt eliminera behovet av separat finansering för asfalteringen krävs en ytterligare avsättning på 4 500
kr per hushåll och år under två år. Den föreslagna ytterligare höjningen är en kompromisslösning och en
“smärtlindrare”.)
De två förslagen rörande GA5 summeras i grafen nedan. De blå och röda staplarna är avgift och insättning i
enligt med tabellen ovan, det orange är den ytterligare effekten på utgiften per hushåll, givet att stämman
godkänner förslaget om en ytterligare avsättning.

§ 18. Fastställande av debiteringslängd
Tidigare år har vi periodvis haft problem med kassaflödet, eftersom det har varit 6 månader från sista
inbetalning föregående verksamhetsår till första inbetalning nästkommande verksamhetsår. Ett jämnare
kassaflöde krävs under åren som kommer, då vi inte kommer ha lika mycket likvida medel på våra konton som
nu. Genom en framtida övergång till fyra inbetalningar per år (augusti, november, februari, maj) minskar
dessutom beloppen per inbetalningstillfälle.
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Styrelsen föreslår därför att stämman 2015, förutom att fastställa debiteringslängen för innevarande
verksamhetsår, även godkänner en första inbetalning för 2016/2017 om ett avrundat belopp motsvarande c:a
1/4 av årets belopp. Inbetalningen justeras när nästa års belopp fastställs på efterkommande stämma.
Beslutet är således tvådelat:
a. Beslut om fastställande av debiteringslängd för 2015/2016.
b. Beslut om ett första inbetalningsdatum och belopp under nästkommande verksamhetsår (
kursivt i
tabellerna nedan
).
Styrelsens förslag till debiteringslängd (se diskussion i avsnittet om budget ovan):
Alternativ 1: I linje med nuvarande kostnadsnivå
Fastighets‐
typ
Rad‐/
vinkelhus
Kedjehus

Antal

Totalt
15/16

Varav
GA5

Varav
GA6

Betalas
Betalas
Betalas
2015‐10‐31 2016‐02‐29 2016‐05‐31

124

16 200

12 300

3 900

5 400

5 400

5 400

4 100

29

12 300

12 300

‐

4 100

4 100

4 100

3 100

Betalas
2016‐02‐29

Betalas
2016‐05‐31

Betalas
20160831

Betalas
20160831

Alternativ 2: En ytterligare avsättning till reparationsfonden GA5
Fastighets‐
typ
Rad‐/
vinkelhus
Kedjehus

Antal

Totalt
15/16

Varav
GA5

Varav
Betalas
GA6 2015‐10‐31

124

17 700

13 800

3 900

5 900

5 900

5 900

4 400

29

13 800

13 800

‐

4 600

4 600

4 600

3 500

§ 19 – § 25. Dags för val
Valberedningen presenterar sina förslag och vi röstar om styrelse, revisorer, valberedning, stugvärdar och
grannsamverkan.

Avrundning...
§ 26. Justering av protokollet
Mötets sekreterare och justerare kommer överens om tid och plats för justering av protokollet. Förslagsvis
görs detta på måndag 21/9 klockan 21:00 hemma hos sekreteraren. Stämmoprotokollet kommer sedan att
läggas ut på vår webbsida, www.soravastra.se.

§ 27. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
Här står det alla fritt att väcka frågor om sådant som inte redan har avhandlats under mötet, och
rekommendationer och önskemål kan framföras till den nya styrelsen.

§ 28. Mötet avslutas
Vi försöker vara klara innan 22:00. Tack för er medverkan!
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Fullmakt
Fullmakt för röstning vid Söra Västra Samfällighetsförenings ordinarie stämma 2015.
Enligt stadgarna skall ombud vara medlem i Söra Västra Samfällighetsförening. Ombudet
får inte, förutom sig själv, företräda fler än en (1) medlem vid årsmötet.

Ombudets namn

Ombudets adress

Undertecknad fullmaktsgivare som är förhindrad att personligen närvara vid Söra Västra
Samfällighetsförenings årsstämma befullmäktigar ovan angivet ombud att företräda mig vid
omröstning och i andra sammanhang på detta årsmöte.
Fullmaktsgivarens namn

Adress och telefonnummer

Ort och datum

Fullmaktsgivarens namnteckning

Fullmaktsgivarens egenhändiga namnteckning bevittnas

Fullmakten kan användas i det fall ni inte själv kan närvara på mötet,
och ska lämnas till stämmans sekreterare i samband med deltagarregistreringen.
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Noteringar
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