
SAMFÄLLIGHETEN 

 

2009 

Kallelse till  

ÅRSSTÄMMA 

Tisdagen den 31 mars kl 19.00  

i Jordbromalmsskolans aula

 

  



 

Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till 
ordinarie föreningsstämma i Jordbromalmskolans aula 

Tisdagen den 31:a mars 2009 klockan 19.00. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

 

1. Stämman öppnas 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av sekreterare för stämman 

4. Val av justeringsmän 

5. Stämmans behöriga utlysande 

6. Fastställande av dagordning 

7. Styrelsens förvaltningsrapport, styrelsens ekonomiska resultat och revisorernas  

    berättelse. 

8. Ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Ersättning till styrelse och revisorer 

10. Inkomna motioner samt förslag från styrelsen 

11. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd 2008/2009 

12. Val av styrelse och styrelseordförande 

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

14. Val av firmatecknare för föreningen 

15. Val av valberedning 

16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

17. Övriga frågor 

18. Stämman avslutas 

  



 



 



Sammansättning 2008-01-01 till 2008-03-28 
Ledamöter, styrelse 

Lars-Göran Persson Mjölnartäppan 40 Ordförande 
Joakim Pettersson Sommarbo 279 Kassör, vice ordförande 
Kenneth Lindwall Sommarbo 241 Sekreterare 
Torbjörn Andersson Sommarbo 218 Värme 
Björn Lind Mjölnartäppan 33 Områdesskötsel 

Suppleanter, styrelse 

Krzysztof Ruminski Mjölnartäppan 58 Värme 
Ove Lidéhn Sommarbo 283  
Göran Macklin Mjölnartäppan 18 Hemsida 
Johanna Sidestål Mjölnartäppan 105  
Kerstin Abelsson Sommarbo 314 Vice sekreterare 

Revisorer, ordinarie 

Per Söder Mjölnartäppan 27  
Jan Dahlberg Mjölnartäppan 45  

Revisorer, suppleanter 

Raymund Band Mjölnartäppan 17  
Owe Kördel Sommarbo 221  

Ledamöter, valberedning 

Caroline de Geer Sommarbo 228  
Robert Berglund Mjölnartäppan 79  
Jarle Sundgren Mjölnartäppan 87  

Suppleanter, valberedning 

Jimmy Millbro Mjölnartäppan 92  
Britt-Inger Kesselfors Sommarbo 301  

Sammansättning 2008-03-29 till 2008-12-31 
Ledamöter, styrelse 

Lars-Göran Persson Mjölnartäppan 40 Ordförande 
Kerstin Abelsson Sommarbo 314 Kassör 
Kenneth Lindwall Sommarbo 241 Sekreterare 
Ove Lidéhn Sommarbo 283 Värme 
Björn Lind Mjölnartäppan 33 Områdesskötsel 

Suppleanter, styrelse 

Joakim Pettersson Sommarbo 279 Vice ordförande 
Krzysztof Ruminski Mjölnartäppan 58 Värme 
Göran Macklin Mjölnartäppan 18 Hemsida 
Johanna Sidestål Mjölnartäppan 105  
Carina Karlström Åkerlund Sommarbo 205  

Revisorer, ordinarie 

Per Söder Mjölnartäppan 27  
Christer Ehrnström Sommarbo 295   

Revisorer, suppleanter 

Raymund Band Mjölnartäppan 17  
Mi Alforsen Mjölnartäppan 4  

Ledamöter,valberedning 

Christer Drost Mjölnartäppan 2  
Lena Palm Sommarbo 307  
Caroline de Geer Sommarbo 228  

Suppleanter, valberedning 

Jimmy Millbro Mjölnartäppan 92  

  



 
  



 

  



 

  



 





 

Styrelsens svar på Motion om förbrukning av varmvatten. 

Under många år har, för flöden över 800 m
3
, tillämpats en straffavgift. De senaste åren har 

styrelsen dock beslutat att av olika och flera skäl inte ta ut en sådan. Eftersom 

förutsättningarna för den nya reglerutrustningen därtill är annorlunda anser styrelsen att det är 

dags att helt ta bort straffavgift för flödet. 

Motionen anses med detta vara besvarad.
  

  



 

 

  



Styrelsens svar på Motion 1 ”Ny yttergård”. 

 

Styrelsen anser att det inom Tallkobben samfällighet finns tillräckligt antal gårdsytor med 

lekutrustning som tillhandahålls av samfälligheten. Det finns därför inga planer på att utöka 

antalet. För utrustning av gårdarna används pengar ur Gårdspengafonden. Varje år avsätts 

28000 kr till den. De tio gårdarna kan genom sitt gårdsombud lämna önskemål om 

förnyelse/upprustning. Efter behovsprövning prioriterar styrelsen önskade åtgärder. 

 

Styrelsen avslår motionen med hänvisning till ovanstående. 

 

Styrelsens svar på Motion 2, ”Samfällighetsavgift” 

Frågan om betalningssätt för avgift till samfälligheten har framförts till/hanterats av styrelsen 

vid ett flertal tillfällen. Bl. a har man önskat att avgiften ska kunna betalas månatligen. Det 

önskemålet har ansetts omöjligt att tillgodose eftersom en sådan åtgärd minst skulle tredubbla 

administrationen för inbetalningarna. Styrelsen har därför inte för avsikt att förändra 

inbetalningsfrekvensen. Styrelsen kan, likaså av administrativa skäl, inte heller tillgodose 

motionärernas önskan om frivillig valfri extra inbetalningssumma.  

 

Styrelsen avslår motionen med hänvisning till ovanstående. 

 

Styrelsen har dock förståelse för att maj-fakturan kan te sig mycket hög för en del 

fastighetsägare eftersom den inkluderar föregående års justeringar av värme och vatten. Ett 

förslag kan vara att fastighetsägarna själva lägger upp någon form av inbetalningsplan t ex till 

särskilt bankkonto från vilket man sedan kan ta pengar för inbetalning av kvartalsavgiften. 

 

Justeringen av värme och vatten från föregående år är klar senast till årsstämman. Detta 

innebär att styrelsen genom resp. gårdsombud på begäran kan informera fastighetsägare om 

nivån på ev. tilläggs betalning i maj.  

  



 

 

Förslag från styrelsen 

Ekonomisk förvaltning 
Bakgrund 

De senaste åren har samfällighetens styrelse saknat en ledamot med adekvat ekonomisk 

utbildning/kunskap för att på ett effektivt sätt hantera föreningens räkenskaper. Vi har hittills klarat 

oss p.g.a. befintliga rutiner och ett hängivet men tidsslukande engagemang av de personer som 

”vikarierat” som ekonomer. Bristen på tillräcklig kunskap blir som mest akut när det är dags för 

redovisningen i samband med årsbokslutet. Löpande arbete under året såsom att betala räkningar, 

utfärda fakturor och pricka av inbetalningar är inte svårt, bara så otroligt tidsödande, men 

redovisningen och att få balans i räkenskaperna är arbete som ligger i en helt annan dimension. 

 

Nuläge 

Två hobby-ekonomer senare har vi nått en punkt där situationen är ohållbar då 

kunskapsöverföringen som krävs bygger mycket på att åtminstone en av de två personerna vet varför 

man gör saker på ett visst sätt. Inget nu valt gårdsombud har lust/möjlighet/kunskap att ta över 

kassör-jobbet. Vi har försökt att leta reda på någon annan person i föreningen som kan hjälpa oss 

men utan att finna någon. Problemet är, enkelt uttryckt, att vi saknar en ekonom. 

 

Lösning 

Efter kontakt med en annan samfällighet i Jordbro fick vi veta att de har lejt ut det praktiska arbetet 

som kassören ska utföra på ett externt företag och det med gott resultat. De låter en firma sköta 

bokföring, fakturautskick, avstämning av inbetalningar samt redovisning. Kostnaden för dem är ca 

71 000 kr/år medan vi, som är en lite större samfällighet än de är, räknar grovt med att få betala ca 

100 000 kr/år för denna tjänst. Vi kommer fortfarande ha total kontroll över våra pengar då vi själva 

fortfarande betalar våra räkningar. Det externa företaget kommer inte att behöva annat än (som mest) 

tillgång till att få se kontoutdrag och saldon. De kommer inte att få fullmakt att själva utföra 

överföringar eller betalningar. 

(100 000 kr/år motsvarar ca 36:50 per hushåll och månad eller ca 110 kr per hushåll och kvartal) 

Som ni kan se i den föreslagna budgeten har vi redan räknat med denna utgift för 2009 för hur vi än 

vänder och vrider på problemet så kvarstår det faktum att om vi ska kunna driva samfälligheten 

vidare så måste vi ha ekonomisk kunskap tillgänglig för styrelsen. Hittar vi ingen internt så återstår 

att vända sig till en extern part.  

 

Styrelsen vill genom detta förslag få stämmans godkännande att genomföra denna förändring 

av föreningens ekonomiska (praktiska) förvaltning.  

 

Rent praktiskt kommer vi, vid ett bifall från stämman, att inleda en relation med ett externt företag 

som erbjuder dessa tjänster och löpande under året att överlämna uppgifter till det externa företaget 

på ett kontrollerat och logiskt genomförbart sätt. Efter överlämningen/uppstarten av de nya rutinerna 

är målet att föreningens styrelse ska klara verksamheten utan egen ekonomiskt sakkunnig person. 

 

Haninge 2009-02-17 

 

Tallkobbens styrelse genom Joakim Pettersson  

 



 

  



 



 

  



Planerade arbeten  

 Lagning av kantstenar som körts sönder under plogningsarbetet. 

 Breddning av p-rutor på Sommarbo. 

 Sätta upp lekställningen på gård I 

 Gallring av träd med utgångspunkt i trädinventeringen.  

 Nya informationstavlor vid infarterna till Mjölnartäppan och 

Sommarbo. 

 Upprustning av lekutrustning, t ex utbyte av gungställningar.  

 Optimering av värmesystem.  


