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Bifogade dokument från medlemmar ankom styrelsen 2014-06-09 efter samtal mellan Lotta 
Lindbom, medlem och en av de ansvariga för skrivelsen, och Karin Glanshed, ordförande. Styrelsen 
svarar på denna skrivelse enligt nedan. 
 
Advokat Nils Tegman, se sidan 14 i kallelse till ordinarie stämma 2014-03-31, rekommenderar att 
styrelsen anstränger sig att tillämpa anläggningsbeslutets innehåll ordagrant. Eftersom 
anläggningsbeslutet är generellt skrivet och har skapat många tvister och frågeställningar under 
åren, var det nödvändigt för styrelsen att få hjälp med tolkningen. Vi har följt förbundsjurist Pär 
Wikingssons synpunkter/bedömningar, se sidan 21 i kallelsen till extrastämman 2014-06-18 andra 
stycket.  
 
Att medlemmarna i skrivelsen hänvisar till motion 3 på stämman 2014-03-31 saknar betydelse då 
styrelsen inte har för avsikt att ändra anläggningsbeslutet, utan endast önskat en opartisk tolkning 
för att kunna följa anläggningsbeslutet.  
 
Vi har vänt oss till Villaägarnas Riksförbund för att få en rekommendation till hur 
anläggningsbeslutet ska tolkas, se sidan 19 i kallelsen till extrastämman 2014-06-18 under stycket 
Frågeställningar. Tilläggas kan att under stycket Bakgrundsfakta, sidan 19 andra stycket, framgår 
att anläggningsbeslutet var bilagt vårt brev även om detta inte skickades med i kallelsen. Under 
stycket Frågeställningar, sidan 20 första stycket, framgår att motion och protokoll från 1995-1996 
också har bilagts brevet till Villaägarnas Riksförbund. 
 
Beträffande påståendet att styrelsen har lämnat egna kommentarer kring avsikten med de tagna 
kostnaderna är detta felaktigt. Vi grundar frågeställningarna på den information som har delgetts 
samtliga medlemmar inför extrastämman 2013-10-03 och ordinarie stämma 2014-03-31. Dels 
brevet som är ställt till Tallkobbens samfällighetsförening, daterat Veddesta 2013-08-21, från SM 
Marktjänst och dels ”Rapport över inspektion av garagen i Tallkobbens samfällighet”, daterat 
Jordbro 2013-08-26, undertecknat av John Gåvefeldt. Dessa skrivelser bifogas. Dessutom hänvisar 
vi till ”PM med anledning av revisorernas rapport över revisionen i Tallkobbens samfällighet”, 
sidan 54 i kallelsen till ordinarie stämma 2014-03-31.  
 
De kostnader föreningen har haft har fördelats efter de uppgifter entreprenören som utfört 
arbetet har lämnat, dessa framgår på sidorna 8-9 i kallelsen. Denna fördelning har alltså inte 
styrelsen gjort på eget initiativ. Styrelsen har även sökt uppgifter hos tidigare ansvarig i styrelsen 
utan att få klargörande svar. 
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Det medlemmarna skriver på andra sidan, första stycket, som avser punkt 8 i dagordningen, väljer 
vi att besvara med följande: För att föreningen ska kunna vidta åtgärder med hjälp av 
Kronofogdemyndigheten mot en medlem som inte betalar sin avgift måste inkomst- och 
utgiftsstat (d.v.s. budget) samt debiteringslängd vara korrekt protokollförda. Då detta inte blev 
gjort vid ordinarie stämma 2013 är det nödvändigt att göra det i efterhand. Observera att inga 
förändringar är gjorda i det underlag som tidigare styrelse föredrog vid denna stämma. 
 
Det medlemmarna skriver på andra sidan, andra stycket, som avser punkt 9 i dagordningen, väljer 
vi att besvara med följande: Vid stämman 2014-03-31 beviljades inte styrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2013 och den nyvalda styrelsen har då möjlighet att göra ändringar i föregående 
års resultat- och balansräkning. I protokollet till extrastämman 2013-10-03 §9 står ”Stämman 
skickar med att nytt förslag i frågan ska följa ursprungligt anläggningsbeslut beträffande 
sektionerna 1 och 2.” Eftersom vi anser att tidigare styrelse inte presenterade något sådant förslag 
har vi gjort det med hjälp av synpunkter/bedömningar från Villaägarna Riksförbunds 
förbundsjurist tillsammans med underlag från entreprenören. Medlemmarna som undertecknat 
skrivelsen har gjort en annan bedömning. 
 
Det medlemmarna skriver på andra sidan, tredje stycket, överensstämmer med styrelsens 
alternativ 1 på sidan 18 i kallelsen. Styrelsen anser dock inte att detta kan beslutas utan stämmans 
medgivande varför vi även lämnar ett alternativt förslag för stämman att ta ställning till. 
 
I skrivelsens sista stycke har medlemmarna uppmärksammat en oklarhet i kallelsen på sidan 13, 
vilket vi uppskattar. I text har vi brustit genom att blanda kronor per år och kronor per kvartal. 
Dock är detta korrekt i budgetunderlagen på sidorna 14-15.  
 
Korrekt text i näst sista stycket på sidan 13 skall vara ”Till fondering för sektion 1 föreslår styrelsen 
att sätta av 500 kr/medlem och år (jmf med 800 kr/medlem och år 2013). Till fondering för sektion 
2 föreslår styrelsen att sätta av 1200 kr/medlem och år (samma som år 2013).” 
 
Underlagen som vi hänvisar till från tidigare stämmor finns att läsa på www.tallkobben.se under 
”Om föreningen” – ”Kallelser – Protokoll”. Har du inte tillgång att läsa detta på internet, kontakta 
styrelsen och meddela vilka dokument du har behov av så tar vi fram detta till dig.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Styrelsen 
 
 
 
Bilagor 
Brev från Södertörns Marktjänst AB 
Rapport över inspektion av garagen i Tallkobbens samfällighet 
Följebrev till dokument med Synpunkter inför Extrastämman 2014-06-18 
Synpunkter på Kallelse till Extra stämma 2014-06-18 och förslag på Dagordning 
 

http://www.tallkobben.se/


   

 



   

 



   

 

Skrivelse från medlemmar – sidan 1 
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