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Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till 
extra föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans matsal 

Tisdagen den 28:e augusti 2012 klockan 19.00. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

 

1.  Stämmans öppnande. 

2.  Val av ordförande för stämman. 

3.  Val av sekreterare för stämman. 

4.  Val av 2st justeringsmän tillika rösträknare. 

5.  Stämmans behöriga utlysande. 

6.  Fastställande av dagordning. 

7.  Fastställande av röstlängd. 

8.  Bakgrund till extra stämman. 

9.  Styrelsens förslag om extra debitering. 

10. Styrelsens förslag till nyttjande av fonderade medel. 

11. Tillägg till debiteringslängden för 2011 samt 2012. 

12. Övriga frågor. ( Ej besluts frågor ). 

13. Stämman avslutas. 
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Bakgrund till extra stämma. 

Under 2012 har läckorna i Tallkobben samfällighet eskalerat. Vi är nu inne 

på vår 4:e reparation i år. Senast på sommarbo 280. 

Tidigare läckor i år har reparerats mellan Mjölnartäppan 50-51 och på 

Sommarbo 292 samt 237. 

De 3 senaste har varit läckage under betong grunden i förråden.  

Detta har gjort att reparations kostnaderna har rusat iväg ordentligt. 

Det är mycket mer komplicerat att laga dessa läckor. 

Vi har även en ny läcka på Mjölnartäppan som förmodligen bör åtgärdas i 

höst  augusti / september. Vi jobbar på att lokalisera vart läckan är nu under 

sommaren. Det kommer därför  medföra vissa driftstörningar av värme / 

varmvatten under hela sommaren. Tider vid planerade avstängningar 

kommer att delas ut i brevlådan samt läggas ut på vår hemsida. 

www.tallkobben.se 

Budgeterat belopp för värme 2012 har idag den 2 juli 2012 överskridits med 

nästan 200 000sek. Detta underskott kommer att öka pga. Bland annat 

läckan på Mjölnartäppan. 

I snitt har vi ca: 2 större läckage / år. Men under 2012 blir det minst 5 st. 

 

Detta gör att vi måste kalla till en extra stämma för att täcka eventuella 

underskott och få balans i fonderingen för värme. 

Detta måste genomföras för att säkerställa drift och uppvärmning av 

fastigheterna och hålla ner kostnader av värmeförluster i hela 

samfälligheten. 

 

http://www.tallkobben.se/
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Styrelsen har följande förslag. 

 

1. 2 st. extra utdebiteringar till samtliga fastigheter á 1000 Sek / tillfälle. 
Totalt 2000 Sek .   

Första debitering. den 31/10-2012  

Andra debiteringen. den 31/1-2013. 

Detta ger oss : 456 000 Sek . 

Eventuella överskott från extra utdebiteringen överföres till fonderade 

medel ( Värme ). 

 

2. Styrelsen önskar få stämmans godkännande att nyttja fonderade medel             
      utöver de 250 000sek. som vi har möjlighet till idag. 

      För nödvändiga kostnader vid reparationer av fjärrvärmenätet.  

      Dessa eventuella utgifter kommer att redovisas separat på årsstämman     

      2013.                   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


