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Fö
redragningslista
Om stä
mman...
§ 1. Stä
mmans ö
ppnande
§ 2. Val av ordfö
rande att leda stä
mmans fö
rhandlingar
§ 3. Val av sekreterare att fö
ra stä
mmans protokoll
§ 4. Val av två
justerare tillika rö
strä
knare
§ 5. Faststä
llande av fö
redragningslista
§ 6. Faststä
llande av rö
stlä
ngd
§ 7. Stä
mmans stadgeenliga utlysande
§ 8. Faststä
llande av procedurregler

Det som varit...
§ 9. Styrelsens verksamhetsberä
ttelse fö
r det gå
ngna verksamhetså
ret
§ 10. Ekonomisk rapport
§ 11. Fö
rslag till disposition av ö
verskott och underskott
§ 12. Revisorernas berä
ttelse
§ 13. Ansvarsfrihet fö
r styrelsen

Det som komma skall...
§ 14. Propositioner ‐ styrelsens fö
rslag till stä
mman
§ 15. Motioner frå
n medlemmar
§ 16. Verksamhetsplan
§ 17. Ersä
ttning till styrelse och ö
vriga fö
rtroendevalda
§ 18. Budget
§ 19. Underhå
llsfonder
§ 20. Faststä
llande av inkomststat
§ 21. Presentation av debiteringslä
ngd
§ 22. Val
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Styrelseledamö
ter (2 å
r)
Ordfö
rande utses
Styrelsesuppleanter (1 å
r)
Revisorer (1 å
r)
Revisorssuppleanter (1 å
r)
Valberedning (1 å
r)
Stugvä
rdar (1 å
r)
Samordnare fö
r grannsamverkan (1 å
r)

Avrundning...
§ 23. Justering av protokollet
§ 24. O㤀㤄
vriga frå
gor (ej beslutsfrå
gor)
§ 25. Mö
tet avslutas
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§1 ‐ §7
Inledande manö
vrar och formalia.

§8. Faststä
llande av procedurregler
Likt fö
regå
ende å
r fö
reslå
s att mö
tet som lä
ngst på
gå
r till 22:00, talarlista tillä
mpas, 2 minuters
talartid, och 30 sekunders replik.

Det som varit...
§9. Verksamhetsberä
ttelse fö
r tiden 2015‐07‐01 – 2016‐06‐30
Ändamål
A㤀㤄
ndamå
let med fö
reningens verksamhet ä
r att fö
rvalta samfä
llighetens gemensamma egendom. Den
omfattar vå
ra gemensamhetsanlä
ggningar kallade Sö
ra GA5 och Sö
ra GA6. GA5 omfattar bilvä
gar,
gå
ngvä
gar, belysning, kvartersgå
rdarna Hä
ggkullen och Simborgaren, 䴀渄ibernä
t, TV, fö
rrå
d, grö
nytor
och lekplatser m.m., medan GA6 omfattar soprum, garage och P‐platser fö
r rad‐ och vinkelhusen. I
GA5 ingå
r samtliga 153 fastigheter och i GA6 ingå
r rad‐ och vinkelhusen som ä
r 124 st.

Styrelsens sammansättning
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot

Suppleanter

Sara Johansson S6
Kent Lindholtz H22
Julia Linde H18 (suppleant)
Mattias Kregert S32
Alexander Percivall S27
Lars Angré
n H46
Micke Hansson H28
Ellen Warnehed S106
Bjö
rn Gullberg S92

Vald t.o.m. verksamhetsår
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2016/2017
2016/2017 (hoppat av)
2015/2016
2015/2016
2016/2017
2015/2016

Övriga förtroendevalda (1 år)
Revisorer

Lars Isaksson S16
Birgitta Halling H65

Revisorssuppleanter Agneta Hö
glund H61
Sirpa Hahmo S31
Valberedning

Oscar Pettersson S104 (sammankallande)
Dan Bolin H39

Stugvärdar

Marcus Hedré
n H25, Hä
ggkullen
Ellen Warnehed S106, Simborgaren

Grannsamverkan

Daniel Juhlin H1

Sammanträden
Styrelsen har under det gå
ngna verksamhetså
ret haft 11 protokollfö
rda mö
ten. Fö
re och efter
stä
ddagarna har styrelsen också
haft trä
ffar med kontaktpersonerna. Protokollen har gjorts
tillgä
ngliga på
hemsidan.
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Aktiviteter
Avlopp och rö
r
Efter 䴀渄ilmningen av avloppen framkom att ett hus har ett fel som behö
ver å
tgä
rdas innan det
fö
rvä
rras. Vi har arbetat med att få
fram offerter och har nu valt en som vi också
har budgeterat fö
r
under 2016/2017. I ö
vrigt har inga å
tgä
rder behö
vts, och inga nya skador har upptä
ckts.

Asfaltering av gå
ngvä
gar
Vid stä
mman 2015 presenterade styrelsen en verksamhetsplan med nå
gra stö
rre underhå
llså
tgä
rder
fö
r vå
rt områ
det som godkä
ndes av medlemmarna. En av dessa å
tgä
rder var omasfaltering av gå
ng‐
och cykelvä
garna samt å
tgä
rdande av Hä
ggkulletorgen. Styrelsen har valt att anlita Sustend som
byggprojektledare ä
ven i detta projekt och med hjä
lp av Sustend har vi få
tt in 4 anbud. Sustend har
gjort en anbudsvä
rdering och lä
mnat en rekommendation till oss som styrelsen ska ta stä
llning till.

Belysning
Under slutet av 2015 byttes gå
ng‐ och cykelvä
gsbelysningen ut i hela vå
rt områ
de. Fö
r att genomfö
ra
detta projekt valde vi att ta hjä
lp av Sustend som byggprojektledare. Efter avslutat projekt kan vi
konstatera att det varit vä
ldigt vä
rdefullt med en extern byggprojektledare som kan bidra med bå
de tid
och kompetens samt sä
kerstä
lla att vi fö
ljer alla lagar och regler fö
r den hä
r typen av projekt. Sustend
presenterade tre olika anbud fö
r styrelsen och vi valde att anlita One Nordic AB. Den totala kostnaden
fö
r projektet landade på
563 048 kr mot budgeterat 550 000 kr och i den summan ingå
r kostnaden fö
r
Sustend som byggprojektledare på
123 625 kr och kostnaden fö
r armaturer, montering och riktning av
nå
gra stolpar på
439 423 kr. Anledningen till att vi drog ö
ver budget var att vi valde att lä
gga till dubbla
armaturer på
torgen samt att nå
gra stolpar lutade så
mycket att de behö
vde riktas. Inledningsvis hade
vi en del problem med nå
gra armaturer som gick sö
nder, men dessa har bytts ut. Projektet har en
garantitid på
5 å
r, så
problem som uppstå
r under den perioden hanteras och å
tgä
rdas av One Nordic
AB.
Tack vare belysningsbytet har vå
r elfö
rbrukning blivit betydligt lä
gre och i samband med detta har vi
nu upptä
ckt att garagelä
ngorna i Uo6 drar en betydligt stö
rre del av den totala fö
rbrukningen ä
n vad vi
tidigare trodde. Detta innebä
r att vi bö
r se ö
ver vå
r fö
rdelning av elkostnaden mellan Uo5 och Uo6.
Utö
ver byte av gå
ng‐ och cykelvä
gsbelysningen har vi också
under vå
ren med hjä
lp av en medlem
monterat LED‐spotlights med rö
relsesensorer vid samtliga parkeringar till en materialkostnad på
5
076 kr.
Fö
rutom gå
ngvä
gsbelysningen har vi ä
ven bytt infartsbelysningen på
Hä
ggkullevä
gen. Detta eftersom
de bö
rjade krå
ngla och det fanns utrymme kvar i budgeten fö
r att å
tgä
rda dem. Fö
r att utfö
ra detta
byte valde vi att anlita One Nordic AB och armaturerna byttes ut i slutet av juni 2016 till en kostnad av
47 355 kr.
Under hö
sten 2015 utfö
rde en underentreprenö
r till Vattenfall ett grä
varbete i vå
rt områ
de och i
samband med detta grä
vde de upp en belysningstolpe. Nä
r arbetet var avslutat “glö
mde” Vattenfall att
sä
kerstä
lla att marken å
terstä
lldes och att belysningsstolpen kom på
plats igen, men efter mycket
jagande, bå
de via e‐post och telefon å
terstä
lldes allt.
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Grö
nytor och lekplatser
På
uppdrag av stä
mman 2015 har en lekplatsgrupp bestå
ende av representanter frå
n nå
gra
intresserade Uo:n bildats. Gruppen har haft ett antal mö
ten under hö
sten 2015 och tagit fram ett
fö
rslag på
hur må
nga lekplatser som ska vara kvar och vilken utrustning det ska vara på
dem. Fö
rslaget
har godkä
nts i styrelsen och gruppen har på
bö
rjat arbetet med att genomfö
ra detta. Av områ
dets 10
lekplatser behå
lls 2 i be䴀渄intligt skick (nr 5 och 7) med viss upprustning. Två
lekplatser tas bort helt (4a
samt 6b) och fä
rdigstä
lls med grä
smatta samt bä
nkbord. På
resterande 6 lekplatser tas utrustning bort
och endast sandlå
da 䴀渄inns kvar i minskad storlek (ca 3*2 meter) samt inkö
p av kattnä
t som kan tä
ckas
ö
ver sandlå
da. På
dessa 6 stycken lekplatser anlä
ggs fä
rdig grä
smatta samt att 1‐2 bä
nkbord inskaffas
på
respektive lekplats. Fram till augusti må
nad har två
lekplatser på
bö
rjats med att ta bort utrustning
och anlä
gga fä
rdig grä
smatta (nr 4b och 2). Det å
terstå
r att infö
rskaffa bä
nkbord till bå
da dessa samt
sandlå
da till nr 4b då
en av de nuvarande sandlå
dorna i nr 2 lä
mnas kvar i be䴀渄intlig storlek. Fö
r att
hå
lla kostnaderna nere har ett omfattande arbete med att ta bort utrustning samt anlä
gga grä
smatta
utfö
rts av representanter i lekplatsgruppen.
Nå
gon lekplatsbesiktning har inte gjorts under å
ret då
arbete på
bö
rjats med upprustning samt att
tidigare kä
nda brister i stor utsträ
ckning har å
tgä
rdats eller ä
r i annat fall identi䴀渄ierade utifrå
n den
besiktning som genomfö
rdes under vå
ren 2015.
Ett fortsatt arbete kvarstå
r med resterande lekplatser dä
r tidsplanen ä
r beroende på
medlemmarnas
engagemang och ekonomin i samfä
lligheten.

Kommunen och Simborgarvä
gen
Under 2016 har styrelsen fortsatt att ö
verklaga ö
vertagandet av Simborgarvä
gen hela vä
gen till
Hö
gsta Domstolen, men få
tt avslag i alla instanser. Under vå
ren 2016 vann den nya detaljplanen laga
kraft och det ä
r nu klart att Simborgarvä
gen kommer att ö
vergå
i kommunens ä
go. Kommunen har
skickat in en fö
rä
ttningsansö
kan till Lantmä
teriet som kommer att gö
ra en omprö
vning av vå
r
gemensamhetsanlä
ggning. Styrelsen har en dialog med bå
de kommunen och Lantmä
teriet fö
r att få
till en ö
verenskommelse om ersä
ttning fö
r Simborgarvä
gen. Detta berä
knas bli klart under hö
sten
2016.

Kvartersgå
rdarna
Vå
ra lokaler har anvä
nts 䴀渄litigt under det sista å
ret vilket vi tycker ä
r roligt. En populä
r aktivitet har
varit LAN, som framfö
rallt fungerar bra i Simborgaren som har internetanslutning. Så
om ni undrar
varfö
r det lyser dä
r mitt i natten så
vet ni varfö
r!
Tyvä
rr ä
r det inte bara positiva saker som hä
nder, vi hade i hö
stas ett inbrott i Hä
ggkullen. Inget blev
stulet, men lokalen blev nerskrä
pad och lå
set 䴀渄ick bytas.
Intä
kter frå
n verksamhetså
ret 2015/2016 blev totalt 10 050 kr. En stor ö
kning mot fö
regå
ende å
r då
intä
kterna var på
2 250 kr. Det handlar framfö
rallt om extern hyra fö
r icke‐medlemmar i fö
reningen.
Det har varit aktiviteter som t.ex. så
ng, dans, yoga och meditation.
Nytt fö
r i å
r ä
r att betalning av hyran ska ske direkt till samfä
llighetens PG. Kontonummer och
bokningsreferens få
r man vid varje tillfä
lle av respektive vä
rd.
Fö
r mer information kring vå
ra lokaler så
hä
nvisar vi till hemsidan.

Parkeringar och garagelä
ngor
Under å
ret har vi bytt ut ett antal stuprö
r och hä
ngrä
nnor efter nå
gra på
kö
rningar. I samband med
detta har vi också
passat på
att gö
ra en ö
versyn av alla garagelä
ngorna och bytt ut de hä
ngrä
nnor och
stuprä
nnor som har varit i sä
mst skick. Kostnaden fö
r detta har uppgå
tt till 22 000 kr och har belastat
underhå
llsfonden fö
r GA6.
Två
stö
rre på
kö
rningar har skett under vintern och skadat garagen samt nå
gra garageportar. Dessa
har ersatts av fö
rsä
kringsbolag samt tra䴀渄ikfö
rsä
kringsfö
reningen.
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Snö
rö
jning och sandning
Snö
rö
jningen har fungerat bra under vintern och tack vare att det fö
ll ovanligt lite snö
landade den
totala kostnaden på
66 000 kr.

Styrelsefunktioner
Utifrå
n ä
ndringar i stadgarna som numera tillå
ter 䴀渄ler styrelsemedlemmar, har vi under
verksamhetså
ret haft en nå
got stö
rre styrelse jä
mfö
rt med tidigare å
r. Vid stä
mman 2015 valdes 9
personer in i styrelsen. Efter vissa inledande svå
righeter med rolltillsä
ttning som kassö
r kunde vi
utse Julia. Bland valda styrelsemedlemmar avgick en person omgå
ende efter valet 2015, en
styrelsemedlem har haft svå
rt att delta i styrelsearbetet samt noteras ä
ven att kassö
ren 䴀渄lyttade
under slutet av verksamhetså
ret och ersattes då
av sekreterare Mattias. Det har på
olika sä
tt varit en
fö
rdel med 䴀渄lera representanter i styrelsen ä
n vanligt, eftersom vi haft lä
ttare att ha mö
ten och ä
ven
kunnat vara beslutsmä
ssiga nä
r nå
gon/nå
gra inte har kunnat nä
rvara. En fö
rdelning av olika
uppgifter i styrelsen har ä
ven kunnat ske på
ett bra sä
tt.

Stä
ddagarna
Som vanligt har vi haft två
stycken stä
ddagar. Uppslutningen var bra bå
de på
vå
r‐ och
hö
ststä
dningen.

Sö
ra Surr
Två
Sö
ra Surr har skickats ut under å
ret och bå
da 䴀渄inns publicerade på
hemsidan. Utö
ver Sö
ra Surr
anvä
nds hemsidan och vå
r Facebooksida fö
r att sprida information.

TV och Fibernä
t
En TV‐box har gå
tt sö
nder och bytts ut under å
ret, vilket ä
r mindre ä
n vi vä
ntat oss. Vi har betalt av
det mesta av banklå
net fö
r 䴀渄ibernä
tet och kommer att slutbetala detta vid slutet av 2016.

Underhå
llsplan
Under verksamhetså
ret 2015/2016 har styrelsen fortsatt att arbeta med underhå
llsplanen i samarbete
med Sustend. Vi har valt att kö
pa en digital tjä
nst som heter Planima dä
r vi sjä
lva på
ett enkelt sä
tt kan
uppdatera vå
r underhå
llsplan och på
så
vis hå
lla den aktuell. I tjä
nsten Planima ingå
r också
en å
rlig
genomgå
ng och uppdatering av underhå
llsplanen tillsammans med Sustend och i å
r genomfö
rde vi den
i maj 2016. Styrelsen fortsä
tter att arbeta med en två
å
rig planeringshorisont fö
r det planerade
underhå
llet.
Aᴀꐆ
tgä
rder som vidtagits: Byte av gå
ngvä
gsbelysning, armaturbyte på
Hä
ggkullevä
gen, lekplatsprojekt.

§ 10. Ekonomisk rapport
Ekonomin har under det gå
ngna å
ret haft ett ganska stort ö
verskott, 272 027 kr, vilket huvudsakligen
beror på
att:
‐ Snö
rö
jning har blivit billigare ä
n genomsnittså
ret
‐ Inga akuta rö
rskador har uppstå
tt
‐ Vi har haft lä
gre administrativa kostnader ä
n berä
knat
Elfö
rbrukningen varit nå
got hö
gre ä
n budgeterat. Detta beror troligen på
att garagen (motorvä
rmare
m.m.) drar en stö
rre andel ä
n vi tidigare rä
knade med, samt att den nya energisnå
la LED‐belysningen
var installerad fö
rst i oktober.
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Nedan presenteras en fö
renklad version av vå
ra rä
kenskaper. En detaljerad redovisning 䴀渄inns att
ladda ner frå
n vå
r webbplats (soravastra.se) ‐ http://www.soravastra.se/?page_id=854

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter

GA5

GA6

Totalt

1 315 953

336 000

1 651 953

10 350

74 989

85 339

1 326 303

410 989

1 737 292

Drift och fastighetsskö
tsel

−635 136

−384 027

−1 019 163

Administrativa kostnader

−198 906

0

−198 906

Finansiella poster

−247 196

0

−247 196

−1 081 238

−384 027

−1 465 265

245 065

26 962

272 027

O㤀㤄
vriga intä
kter (uthyrning m.m)
Summa intäkter

Kostnader

Summa kostnader

Årets resultat

Balansräkning
Tillgångar
Ej avskrivna inventarier
210 911

I dagsläget finns endast fibernätet kvar som
anläggningstillgång

Fö
rskottsbetalningar

87 735

KabelTVavgiften för julisept 2016

Fordringar

19 000

Medlemsavgifter

Kassa och bank
Summa tillgångar

2 586 029

Konton hos Nordea

2 903 675

Eget kapital och skulder
Underhå
llssfond GA5

−1 477 800

Se separat redogörelse för fondens förändring

Underhå
llsfond GA6

−989 215

Se separat redogörelse för fondens förändring

Banklå
n

−105 000

Lån för fibernät. Blir avbetalat dec 2016.

Kortfristiga skulder

−4 787
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Skatteskulder

−54 847

Summa eget kapital och
skulder

Årets resultat

Sociala avgifter samt avdragen inkomstskatt.
Betalades 12/7.

−2 631 649

272 027

= skillnad tillgångar och skulder

Underhållsfonderna
GA5
Ingå
ende balans 2015‐07‐01

GA6

1 571 706

709 913

Fö
rra å
rets resultat

182 175

153 702

Till fonder enligt stämmobeslut

Insä
ttningar

565 947

147 600

Enligt stämmobeslut

Gå
ngvä
gsbelysning

−563 048

Beräknades till 550 000

Avlopp, kostnad som reserverades
fö
regå
ende å
r

−263 925

Beräknades till 264 000

Lekplatser

−15 055

Hä
ngrä
nnor m.m. till garagelä
ngor
Utgående balans 20160630

−22 000
1 477 800

Kostnadsfördelning
löpande verksamhet
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§ 11. Fö
rslag till disposition av ö
verskott och underskott
Styrelsen fö
reslå
r att ö
verskottet om 272 027 kr disponeras enligt fö
ljande:
‐ O㤀㤄
verskottet i GA5 om 245 065 kr fö
rs till reparationsfonden fö
r GA5.
‐ O㤀㤄
verskottet i GA6 om 26 962 kr fö
rs till reparationsfonden fö
r GA6.

§ 12. Revisorernas berä
ttelse

§ 13. Ansvarsfrihet fö
r styrelsen
Stä
mman tar stä
llning till revisorernas rekommendation.
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Så går vi vidare till det som komma skall...
§ 14. Propositioner ‐ styrelsens fö
rslag till stä
mman
Styrelsen lä
mnar inga propositioner till stä
mman.

§ 15. Motioner till stä
mman
Inga motioner har inkommit.

§ 16. Verksamhetsplan
Under å
ret kommer vi att
‐
‐

fortsä
tta arbeta med underhå
llsplanen och 䴀渄inansieringsalternativ fö
r kommande projekt
fortsä
tta att arbeta fö
r att hö
ja nivå
n i områ
det och ö
ka trivseln

Uppdaterad underhållsplan
Styrelsen planerar att genomfö
ra, eller i vissa fall på
bö
rja, fö
ljande underhå
llså
tgä
rder under de
nä
rmsta å
ren:
GA

Aᴀꐆ
tgä
rd

Tidsspann

Berä
knad kostnad

5

Lekplatser

2015‐2018

301 600

5

Hä
ggkulletorgen: uppgrä
vning av rö
tter, nyplantering, asfaltering

2016‐2017

350 000

5

Omasfaltering av gå
ng‐ och cykelvä
gar ‐ samordnas med
Hä
ggkulletorgen

2016‐2017

2 950 000

5

Nya skyltar i områ
det

2016‐2017

25 000

6

Upprustning garagelä
ngor och staket

2016‐2018

Ej berä
knat

Arbetsgrupp fö
r garagelä
ngor (detta gjordes ej under 2015/2016 pga resursbrist):
Nä
r det gä
ller GA6 avser styrelsen att skapa en arbetsgrupp fö
r att tillsammans med expertis titta
nä
rmare på
vå
ra lutande och bå
gnande garagelä
ngor. Hur man rä
tar upp dessa på
bä
sta sä
tt 䴀渄inns det
må
nga teorier och å
sikter om i områ
det, och då
lö
sningarna skiljer sig å
t markant har vi ä
nnu inte
kostnadssatt denna post, det blir arbetsgruppens uppgift. Vid parkeringsplatserna å
tnjuter de staket
som fortfarande 䴀渄inns kvar en tynande tillvaro ‐ på
vissa stä
llen stå
r bara stolpar kvar. A㤀㤄
ven hä
r
må
ste beslut tas huruvida staketen ska ersä
ttas eller tas bort helt.

§ 17. Ersä
ttning till styrelse, revisorer, kontaktpersoner m.䴀渄l.
Ersä
ttningsnivå
erna bygger på
beslut vi å
rsstä
mman 2014: Styrelsen beslutar sjä
lv hur en
sammanlagd ersä
ttning om 2 prisbasbelopp (exkl. sociala avgifter) ska fö
rdelas inom denna.
Stugvä
rdar få
r vardera 1 200 kr/å
r. Redaktö
r fö
r Sö
ra Surr få
r 600 kr/å
r om denne inte ä
r medlem i
styrelsen. Ordinarie revisorer och ansvarig fö
r grannsamverkan få
r vardera 450 kr/å
r.
Kontaktpersonerna få
r, per Uo, 900 kr/å
r vilket styrelsen har mandat att justera om ansvarsområ
det
utö
kas.
Stä
mman beslutar nu om ersä
ttningsnivå
erna ska justeras eller om de ska kvarstå
under det
kommande verksamhetså
ret.
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§ 18. Fö
rslag till budget
Utfall 2015/2016

Budget 2016/2017

GA5

GA5

GA6

GA6

Drift och fastighetsskötsel
El fö
r belysning

−56 211

−25 000

Belysning, reparationer och ö
vrigt

−10 476

−2 500

El fö
r garage, motorvä
rmare

−16 849

−25 000

Garage, reparationer och ö
vrigt

−84 168

−30 000

Snö
rö
jning och sandning

−66 023

−120 000

Renhå
llning, stä
ddagar

−65 281

−65 000

−353 328

−360 000

0

−160 000

TV och 䴀渄ibernä
t
Rö
rskador, engå
ngsreparation H39
Sophä
mtning
Kvartersgå
rdar

−283 010

−300 000

−59 060

−25 000

−1 006

0

0

−14 000

Trä
d, planteringar (belastar UH‐fond)

−23 750

0

O㤀㤄
vriga kostnader, drift och underhå
ll

0

0

−15 000

−10 000

−635 136

−384 027

−786 500

−365 000

Vä
gar, gå
ngbanor, skyltar (se UH‐fond)
Lekplatser, besiktning (se UH‐fond)

Summa Drift och fastighetsskötsel

Administrativa kostnader
Lokalhyra

−1 250

−2 000

Programvaror, IT‐kostnader

−7 507

−10 000

Trycksaker

−3 562

−5 000

−734

−5 000

Fö
rbrukningsinventarier

−3 791

−15 000

Underhå
llsplan

−6 125

−18 000

−123 210

−125 000

Fö
rsä
kringar

−15 455

−20 000

Redovisningstjä
nster

−31 676

−60 000

−1 487

−1 500

−920

0

Fö
rbrukningsmaterial

Arvoden

Bankkostnader
O㤀㤄
vriga externa kostnader
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O㤀㤄
vriga administrativa kostnader

−3 189

−1 000

−198 906

Summa Administrativa kostnader

0

−262 500

0

Finansiella poster
Skuldrä
nta
Avskrivningar

−2 000

−237 292

−210 911

−247 196

0

−212 911

0

−1 081 238

−384 027

−1 261 911

−365 000

Summa Finansiella poster

Summa rörelsens kostnader

−9 904

Styrelsens kommentar till budgeten
Vi har fö
rsö
kt att lä
gga en budget med nollresultat. Tanken ä
r att vä
lkä
nda lö
pande kostnader och
planerade engå
ngskostnader ska in i den vanliga budgeten och inte ge nå
got ö
verskott eller
underskott. Planerat underhå
ll belastar underhå
llsfonderna.

§ 19. Underhå
llsfonder
Kommande transaktioner (preliminä
ra siffror) och utfö
rda å
tgä
rder under nuvarande
verksamhetså
r.
GA5
Asfaltering gå
ngvä
gar och å
tgä
rda
Hä
ggkulletorgen

GA6

−3 310 903

Pågående/under upphandling

Lekplatser (totalt 301 600 kr)

Påbörjas i år, samordnas delvis
med asfaltering

−100 000
Nya skyltar i områ
det

−25 000

Samordnas med asfaltering

Armaturbyte på
Hä
ggkullevä
gen

−47 355

(Utfört i slutet av 2015/2016)

Fondens fria utrymme (*)

−2 005 458

989 215

I slutet av 2016/2017

(*) Insä
ttningar tillkommer enligt beslut om inkomststat.

§ 20. Faststä
llande av inkomststat
Vi anser att vi i nulä
get har en lä
mplig nivå
på
avgifterna. Pengarna rä
cker till lö
pande kostnader och
en nö
dvä
ndig avsä
ttning till underhå
llsfonderna. Dä
rfö
r vill vi behå
lla denna nivå
.
Vi har dock under 2016/2017 en stor investering i form av asfaltering och andra underhå
llså
tgä
rder,
och behö
ver 䴀渄inansiera detta på
nå
got av fö
ljande sä
tt:
‐
‐

ett banklå
n på
500 000 kr, eller
en extra inbetalning på
2 500 kr per medlem
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Banklå
net fö
r 䴀渄ibernä
tet kommer att vara å
terbetalt vid utgå
ngen av å
r 2016.
Med bibehå
llen avgiftsnivå
blir fö
rdelningen mellan lö
pande kostnader och underhå
llsfonder:
Per hushåll

GA5

GA6

Avgift, å
rets kostnader

7 600

3 000

Insä
ttning fond

4 700

900

12 300

3 900

Totalt

Och resultatet blir:

Antal hushå
ll per GA
Intä
kter
Budgeterade kostnader
Avbetalning banklå
n
Borträ
kning avskrivning
Budgeterat resultat

GA5

GA6

153

124

1 162 800

372 000

−1 261 911

−365 000

−105 000
210 911
6 800

7 000

Utö
ver den
Med banklå
n blir underhå
llsfondernas utveckling och kassan så
hä
r (negativt banksaldo tä
cks upp av
banklå
net):
Planerad å
rlig avsä
ttning 2016/2017

719 100

111 600

Planerad å
rlig avsä
ttning, dä
refter

719 100

111 600

Bankontot i slutet av å
ret:

Fondens fria utrymme 2017‐06‐30

−1 286 358

1 100 815

−171 743

Fondens fria utrymme om 2 å
r

−567 258

1 212 415

658 957

Fondens fria utrymme om 3 å
r

151 842

1 324 015

1 489 657

Med en extra inbetalning på
2 500 kr per medlem blir det:
Planerad å
rlig avsä
ttning, 2016/2017

1 101 600

111 600

Planerad å
rlig avsä
ttning, dä
refter

719 100

111 600

Bankontot i slutet av å
ret:

Fondens fria utrymme 2017‐06‐30

−903 858

1 100 815

210 757

Fondens fria utrymme om 2 å
r

−184 758

1 212 415

1 041 457

Fondens fria utrymme om 3 å
r

534 342

1 324 015

1 872 157
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§ 21. Debiteringslä
ngd
Vi faststä
ller inbetalningarna fö
r 2016/2017, samt den fö
rsta preliminä
ra inbetalningen fö
r
2017/2018.
Alternativ 1 ‐ samma nivå
er som fö
regå
ende å
r, och vi tar ett banklå
n på
500 000 kr
Hus

Antal

Totalt
16/17

Betalas
2016‐08‐31

(*) Betalas
2016‐11‐30

Betalas
2017‐02‐29

Betalas
2017‐05‐31

Betalas
20170831

R/V
K

124
29

16 200
12 300

4 100
3 100

4 000
3 050

4 050
3 075

4 050
3 075

4 050
3 075

Alternativ 2 ‐ samma nivå
er som fö
regå
ende å
r, och vi gö
r en extrainbetalning fö
r att slippa ta
banklå
n
Hus

Antal

Totalt
16/17

Betalas
2016‐08‐31

Extrabet.
2016‐10‐31

(*) Betalas
2016‐11‐30

Betalas
2017‐02‐29

Betalas
2017‐05‐31

Betalas
20170831

R/V
K

124
29

18 700
14 800

4 100
3 100

2 500
2 500

4 000
3 050

4 050
3 075

4 050
3 075

4 050
3 075

(*) vid detta betalningstillfä
lle justeras beloppet eftersom en fö
rskottsbetalning gjorts i augusti 2016.

§ 22. Dags fö
r val
Valberedningen presenterar sina fö
rslag och vi rö
star om styrelse, revisorer, valberedning,
stugvä
rdar och grannsamverkan.

Avrundning...
§ 23. Justering av protokollet
Mö
tets sekreterare och justerare kommer ö
verens om tid och plats fö
r justering av protokollet.
Fö
rslagsvis gö
rs detta på
må
ndag 19/9 klockan 21:00 hemma hos sekreteraren. Stä
mmoprotokollet
kommer sedan att lä
ggas ut på
vå
r webbsida, www.soravastra.se.

§ 24. O㤀㤄
vriga frå
gor (ej beslutsfrå
gor)
Hä
r stå
r det alla fritt att vä
cka frå
gor om så
dant som inte redan har avhandlats under mö
tet, och
rekommendationer och ö
nskemå
l kan framfö
ras till den nya styrelsen.

§ 25. Mö
tet avslutas
Vi fö
rsö
ker vara klara innan 22:00. Tack fö
r er medverkan!
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Fullmakt
Fullmakt fö
r rö
stning vid Sö
ra Vä
stra Samfä
llighetsfö
renings ordinarie stä
mma 2016.
Enligt stadgarna skall ombud vara medlem i Sö
ra Vä
stra Samfä
llighetsfö
rening. Ombudet få
r
inte, fö
rutom sig sjä
lv, fö
reträ
da 䴀渄ler ä
n en (1) medlem vid å
rsmö
tet.

Ombudets namn

Ombudets adress

Undertecknad fullmaktsgivare som ä
r fö
rhindrad att personligen nä
rvara vid Sö
ra Vä
stra
Samfä
llighetsfö
renings å
rsstä
mma befullmä
ktigar ovan angivet ombud att fö
reträ
da mig vid
omrö
stning och i andra sammanhang på
detta å
rsmö
te.
Fullmaktsgivarens namn

Adress och telefonnummer

Ort och datum

Fullmaktsgivarens namnteckning

Fullmaktsgivarens egenhä
ndiga 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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