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 Förslag till dagordning  

1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande för stämman 
3. Val av sekreterare för stämman 
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
5. Stämmans behöriga utlysande 
6. Fastställande av dagordning 
7. Fastställande av röstlängd 
8. Styrelsens och revisorernas berättelse 
9. Ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar 
11. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
13. Val av styrelse och styrelseordförande samt suppleanter till styrelsen 
14. Val av revisorer samt suppleanter till dessa 
15. Val av valberedning och ordförande i valberedningen, samt suppleanter till 

valberedningen 
16. Övriga frågor 
17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt 

 
 
Välkomna! 
 
 
Styrelsen 

ÅRSSTÄMMA 
Måndagen den 27 mars 2017 kl 19.00 

i Jordbro kultur- och föreningshus aula. 



 

TALLKOBBENS 

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 
 

 

Förvaltningsberättelse 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Styrelsen för Tallkobbens samfällighetsförening får härmed avge berättelse för föreningens 

förvaltning under verksamhetsåret 2016-01-01 - 2016-12-31. 

 

STYRELSE 
Styrelsen har 2016-01-01 - 2016-03-21 bestått av: 

ledamot, ordförande – Karin Glanshed 

ledamot, ansvarig områdesskötsel – Sabina Augustsson 

ledamot, ansvarig värme och vatten – Lars Erkstam 

ledamot, kassör – Molly Lind 

ledamot, sekreterare – Eva Ryderling 

suppleant, vice ansvarig värme och vatten – Ali Aladellie 

suppleant, ansvarig IT – Fredrik Eriksson 

suppleant – Tina Baytorun 

suppleant – Suna Görgülü 

suppleant – Mattias Wenzel 

Styrelsen har 2016-03-21 - 2016-12-31 bestått av: 

ledamot, ordförande – Karin Glanshed 

ledamot, ansvarig områdesskötsel – Gunwor Bergh 

ledamot, ansvarig värme och vatten – Lars Erkstam 

ledamot, kassör – Johanna Sidestål 

ledamot, sekreterare – Eva Ryderling 

suppleant, vice ansvarig värme och vatten – Ali Aladellie 

suppleant, ansvarig IT – Fredrik Eriksson 

suppleant – Tina Baytorun 

suppleant – Suna Görgülü 

suppleant – Mattias Wenzel 

Styrelsen har hållit 13 protokollförda sammanträden. Ordinarie stämma har genomförts. Till 

stämman har ordförande och sekreterare anlitats genom DLA Piper. 

 

REVISORER 
Föreningens revisorer, som valdes 2016-03-21, har varit: 

intern revisor – Mi Alforsen 

extern revisor – Parameter Revision AB (enligt beslut vid ordinarie stämma 2014-03-31 ersätter en 

extern revisor en av de interna revisorerna) 

suppleant – Tor-Björn Rahm 
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VALBEREDNING 
Valberedningen har 2016-01-01 - 2016-03-21 bestått av: 

ledamot, sammankallande – Martin Lindbom 

ledamot – Gunvor Bergh  

ledamot – Åsa Baldauf Täge 

suppleant – Thommy Johansson 

suppleant – Johanna Sidestål 

Valberedningen har 2016-03-21 - 2016-12-31 bestått av: 

ledamot, sammankallande – Åsa Baldauf Täge 

ledamot – Christer Drost 

ledamot – Anna Österberg 

 

EKONOMI 
Föreningens ekonomiska ställning framgår av bifogat bokslut. 

 

ÅRETS RESULTAT 
Avsättning till underhålls- och förnyelsefond för sektion 1 är 114 000 kr. 

Avsättning till underhålls- och förnyelsefond för sektion 2 är 51 600 kr. 

Resultatet för år 2016 blev ett underskott med 956 277,71 kr. Orsak till underskottet beror på 

flera stora läckage på fjärrvärmeledningarna samt omläggning av el i garagelängor i samband med 

installation av individuella elmätare. Enligt stämmobeslut 2016-03-21 har överföring av 

balanserade medel skett till underhålls- och reparationsfonden för sektion 1 med 750 000 kr. 

Uttag från underhålls- och reparationsfonden för sektion 2 har skett enligt stämmobeslut 2016-

03-31 med 150 000 kr.  

Balanserat resultat uppgår till 2 271 718,54 kr. 

Styrelsen föreslår till stämman att fatta beslut om att underskottet för sektion 1 balanseras med 

875 055,71 kr och för att reglera underskottet för sektion 2 med 81 222,00 kr föreslår styrelsen att 

motsvarande uttag från underhålls- och reparationsfonden görs. 

 

FÖRSÄLJNINGAR 
Under verksamhetsåret har flera fastigheter bytt ägare. Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna 

till Tallkobbens samfällighetsförening.  
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FÖRVALTNING 
Under året som gått har vi fortsatt arbetet med att skapa rutiner och handlingar anpassade till det 

arbetssätt som vi önskar använda. 

Vi har valt att prioritera de uppdrag som föregående stämmor fattade beslut om och arbetet med 

kvarvarande uppdrag fortskrider. De skrivelser som har inkommit från medlemmar eller från 

externa kontakter har vi vinnlagt oss om att besvara så fort som möjligt. 

Arbetsmiljön och det psykosociala klimatet inom styrelsen har varit god under året. 

Tre styrelsemedlemmar genomgick Villaägarnas styrelseutbildning 2016-05-12. Samtliga 

nuvarande styrelsemedlemmar har med detta genomgått utbildningen. 

Styrelsemedlemmarna är inte boende på samfällighetens samtliga gårdar. Under året har vi 

saknat gårdsvärd/styrelsemedlem på en gård. En gårdsvärd behöver inte arbeta i styrelsen, men 

kan lyfta frågor av vikt för medlemmarna på en gård. Därför välkomnar styrelsen fortfarande 

gårdsvärd från gård där ingen styrelsemedlem bor.  

Under året har sju styrelsebrev delats ut med syfte att ge medlemmarna information om 

föreningens förvaltning. 

 

EKONOMISK FÖRVALTNING 
Under perioden 2016-01-01--2016-06-10 var Redovisa Resultat AB entreprenör för den 

ekonomiska förvaltningen. Efter begäran från entreprenören om omförhandling av priset valde 

styrelsen att säga upp avtalet och göra en upphandling. Ny entreprenör från 2016-06-11 är 

Brüggemann System AB. Övergången till den nya entreprenören gick väldigt smidigt. 

Ett fåtal medlemmar har haft avbetalningsplaner under året. Samtliga medlemmar med 

betalningsproblem har fått personliga besök av kassör tillsammans med annan styrelsemedlem. 

Från och med november månads fakturering infördes påminnelseavgift och räntedebitering för 
sena betalningar. 

Lånet för värmeväxlare som 149 medlemmar tecknade för tio år sedan slutbetalades i november.  
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SAMFÄLLIGHETENS WEBBPLATS 
På webbplatsen www.tallkobben.se finns information om samfälligheten, styrelsen och 

gårdsvärdar samt annan praktisk information. Webbplatsen riktar sig i första hand till 

medlemmarna men även till potentiella köpare av fastigheter i området samt andra intresserade. 

Sedan början av år 2015 finns en sida med inloggning för medlemmar. Lösenordet till sidan har 

publicerats i styrelsebreven. På medlemsidan lägger styrelsen ut information riktat till 

medlemmarna, bl.a. en publik version av styrelseprotokollen och information från 

huvudkontaktperson för grannsamverkan. 

Löpande under året har styrelsen gjort förändringar och uppdateringar på webbplatsen. 

 

MARK- OCH OMRÅDESSKÖTSEL 
Underhålls- och förnyelseplanen 

För att komma vidare i arbetet med underhålls- och förnyelseplanen gjordes en upphandling av 

entreprenör. Valet föll på HSB, som även Krogtäppans samfällighetsförening anlitar och som de är 

mycket nöjda med. I skrivande stund har ingen plan färdigställts men arbetet är påbörjat och 

kommer att levereras inom kort. Planen kommer att finnas på HSB:s plattform som vi har tillgång 

till. Efter leverans kommer genomgång och revidering av planen att ske årligen. 

Belysning 

I enlighet med stämmobeslut har samtliga gårds- och gångvägsarmaturer bytts ut till LED genom 

entreprenören Bogfeldts Installation & Entreprenad AB. Några få kvicksilverarmaturer finns 

fortfarande kvar inom samfälligheten. Beslutsunderlag har tagits fram i en projektgrupp med 

styrelsemedlemmar och andra medlemmar med särskild kunskap om belysning och armaturer. 

Bytet föregicks av att fyra provarmaturer installerades kring gårdarna F, G, I och K som 

medlemmarna uppmanades att lämna kommentarer till. 

Genom den lägre strömförbrukningen för dessa nya armaturer samt de längs Sommarbovägen har 

samfälligheten under år 2016 jämfört med år 2014 sparat in kostnaden för byte av tolv armaturer. 

På gård D orsakade en extra anslutning till en armaturstolpe kortslutning i november så att 

säkringar löstes ut och lamporna slocknade. Felet lokaliserades och åtgärdades. 

Några belysningar på garageplanerna byttes och reparerades under året. 

Trädfällning 

Under året har vi, efter upphandling, anlitat UHI AB för att fälla och föra bort ett tjugotal skadade 

eller döda träd. 

Vid ett par tillfällen har beskärning och fällning av träd på samfällighetens mark skett utan 

styrelsens godkännande. 

http://www.tallkobben.se/
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Parkering 

I enlighet med stämmobeslut 2016-03-21 avslutades bevakningen med Q-park 2016-04-30 och all 

parkering släpptes fri och samtliga skyltar med tidsbegränsning monterades ner. Medlemmarna 

har nu solidariskt ansvar för hur parkering på området sköts, men parkering får endast ske inom 

markerade platser.  

Två avställda fordon som varit parkerade på området har uppmärksammats. Ägarna har 

kontaktats. Fordon som står långtidsuppställda kan föreningen begära att kommunen fraktar bort, 

mot en kostnad för föreningen. 

Lekplatser 

Under hösten fick samtliga gårdar var sin ny lekstuga. 

Övrigt 

En garageport skadades i samband med vinterväghållning under vintern och har lagats av 

entreprenören.  

En medlem har skadat ett stuprör vid ena garagelängan på Sommarbo och kommer laga detta 

senast under våren 2017. 

Städdagar genomfördes lördagen den 23 april och lördagen den 22 oktober.  

Biltvätt inom området är förbjudet vilket påtalades för medlemmarna i styrelsebrev under 

sommaren, med uppmaning om att nyttja tvättplatser med avskiljare för tvättvatten. 

Farsta Trafikskola AB har varit entreprenör för vinterväghållningen under säsongerna 2015/2016 

och 2016/2017. För innevarande säsong valde styrelsen att förlänga avtalet utan att hämta in 

ytterligare anbud dels på grund av tidsbrist, men även på grund av att entreprenören nu är väl 

förtrogen med vår förening och att prisnivån är mycket konkurrenskraftig enligt de tidigare två 

årens upphandlingar. 

Vid kontoret på UC Sommarbo har utomhusuttag och jordfelsbrytare installerats.  

 

SEKTION 2 – GARAGE I LÄNGA 
Under våren genomfördes en enkät hos samtliga medlemmar med garage i länga för att får reda 

på vilka problem som finns i resp garage, inför besiktningen och portreparation.  

Reparation av rapporterade problem med portarna genomfördes av Garageportexperten.  

Under hösten utförde Corvara AB besiktning av garagelängorna för att fastställa skicket på 

byggnaderna. I skrivande stund har besiktningsprotokoll inte inkommit till styrelsen. 

Två motorvärmaruttag har tagits bort från en garagelänga på Sommarbo.  
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Elmätare i garagelängor 

Enligt anläggningsbeslut ska el för belysning och uttag i garagelängor debiteras individuellt per 

garage. I enlighet med stämmobeslut har styrelsen låtit installera elmätare och la samtidigt om 

belysningen så att den inkluderas i mätningen. Den individuella elmätningen kommer att ske från 

och med 2017-01-01. Mätarna fjärravläses av styrelsen varefter avräkning på förbrukad el 

kommer att ske på fakturan som förfaller den 31 maj årligen.  

 

VÄRME OCH VATTEN 

Under 2016 har två stora reparationer genomförts på gårdarna A och C. Därefter är läckaget 

minimalt i Sommarbo. 

Drift  

I undercentralen på Mjölnartäppan har styrelsen utfört regelbunden påfyllnad av expansionskärl 

till följd av en relativt låg utrinning skett som sedan 2013. Huvudsakligen har uppgifterna vid båda 

undercentralerna under året varit bevakning och registrering av statistik. 

Avläsning 

Det har skett tre självavläsningar och en styrelseavläsning under 2016.  

Kritiska reparationer 

I mars genomfördes en avloppsrensning i anslutning till gård I. Stoppet i avloppsledningen 

berodde på en ansamling av bl.a. tvättlappar och fett. 

På gård F har tre fastigheter fått närvärmeventilerna utbytta på grund av läckage. Även en 

fastighet på gård H har fått närvärmeventilen utbytt av samma anledning. 

Underhåll 

Två värmemätare har bytts i Sommarbo (en på gård A och en på gård C). Båda undercentralerna 

har fått tryckutjämningskärl installerade för att öka tiden mellan automatiska påfyllningar. Fyra 

ventiler som används för tryckkontroll av tilloppsnärvärmevattnet på Undercentralen Sommarbo 

byttes för att säkerställa att läckaget upphör. 

I februari bytte kommunen ut kallvattenmätarna i undercentralerna. 

Framtidsprojektet 

Initiala samtal har förts med Swedbank angående lån för framtidsprojektet. 

I samband med ett möte med Vattenfall väcktes frågan om hanteringen av avlopps-

/spillvattenledningar. I den av tidigare styrelsen framarbetade ombyggnationen föreslås 

fjärrvärmeledningarna flyttas till nya kulvertar tillsammans med kallvattenledningarna. Däremot 

föreslås avlopps-/spillvattenledningar ligga kvar i befintliga kulvertar. Ledningarna har självfall 

men vid fastigheter har det konstaterats att dessa ledningar inte ligger på frostfritt djup. Styrelsen 

har begärt en utredning i frågan innan arbetet med framtidsprojektet kan gå vidare.  
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KABEL-TV/FIBER 

I samband med framtidsprojektet är avsikten att lägga ned rör för fiber alternativt förbereda för 

fiber i samma kulvert. Samtal har förts med flera leverantörer i ett initialt skede.  

Telia har under hösten erbjudit till medlemmar att teckna avtal om att ansluta sig till öppen fiber. 

Detta är inte kopplat till samfälligheten utan avtal direkt mellan leverantör och medlem. 

Omförhandling av avtalet med ComHem pågår, vilket kan komma att gälla från sommaren 2017.  

 

TACK 

Vi vill rikta ett särskilt tack till dig som har arbetat tillsammans med styrelsen under året för ditt 

engagemang i Framtidsprojektet, i projektet för armaturbyte eller till dig som i andra 

sammanhang har svarat på våra frågor i vår gemensamma strävan att föra föreningen framåt! 

 

Jordbro 2017-02-15 
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Resultaträkning 2016 
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Balansräkning 2016 
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Redovisat resultat 2016 
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Värmeförbrukning, statistik och justeringsuppgifter, 2016 

 

 
 
 

Kallvattenförbrukning, statistik och justeringsuppgifter, 2016 
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Revisionsberättelse 
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Bakgrund 
Föreningen har idag ett gruppavtal med Com Hem som omfattar ett utökat Tv-programutbud. Dessa 
Tv-kanaler distribueras analogt. En del medlemmar har utöver detta andra Tv-lösningar, vilket i vissa 
fall leder till dubblerade avgifter för Tv.  

I anläggningsbeslutet står bl.a. att föreningen skall distribuera ett utökat kanalutbud via kabel-tv. Det 
finns inget stöd i anläggningsbeslut för samfälligheten att upplåta mark för att låta enskilda 
medlemmar dra in fiber till sin fastighet.  

Vill man ha hög hastighet på internet finns det idag bara en möjlig leverantör, Com Hem, för att få 
fast anslutning. 

 

Förslag till utredningsalternativ 
A)  Oförändrad lösning jämfört med nuvarande situation 

Samfälligheten tar ut en avgift för utökat analogt kanalutbud och medlemmarna kan själva 
teckna individuella avtal för digital-Tv, fler kanaler och/eller internetlösning. 

B)  En totallösning som följer teknikutvecklingen 

 Undersöka möjligheten för samfälligheten att fortsätta distribuera utökat kanalutbud via 
kabel-TV, men ändra det till digital distribution.  

 Undersöka om det är möjligt för enskilda medlemmar att även fortsättningsvis få det 
utökade analoga Tv-kanalutbudet direkt genom Com Hem. 

 Undersöka möjligheten att ingå ett gruppavtal även för internetlösning via Com Hem. 

 Detta alternativ syftar till att följa med i teknikutvecklingen och samtidigt ge medlemmarna en 
totallösning för TV och internet. Även fortsättningsvis kan detta leda till att de medlemmar som 
vill ha snabbare internet och/eller fler eller andra Tv-kanaler förutom det utbud som föreningen 
tillhandahåller får betala dubbla avgifter. 

 

Proposition –  
Tv- och internetlösning 
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C)  Möjlighet att installera fiber 

 Undersöka om det är möjligt för enskilda fastighetsägare att fortsätta få det utökade analoga 
tv-kanalutbudet direkt genom Com Hem. 

 Undersöka möjligheten och kostnaden för att ändra anläggningsbeslutet så att 
samfälligheten inte skall tillhandahålla något tv-kanalutbud eller FM kanaler och därmed inte 
heller ta ut en avgift för detta. 

 Undersöka möjligheten och kostnaden för att ändra anläggningsbeslutet till ” Anläggningen 
skall tillhandahålla infrastruktur för kommunikation, media och informationsteknik till 
samtliga fastigheter”. 

 Undersöka möjligheten och kostnaden för att dra fram fiber till samtliga fastigheter. 

Detta ger samfälligheten möjlighet att låta Com Hem distribuera sina lösningar till enskilda 
medlemmar men möjliggör samtidigt för samfälligheten att ansluta alla fastigheter till öppen fiber 
där medlemmarna sedan själva kan välja den leverantör och internlösning som passar dem bäst. Det 
minskar eller helt tar bort risken för att medlemmar betalar dubbla avgifter för sin Tv-lösning. 

 

Yrkande 
Styrelsen yrkar på att stämman bifaller styrelsens proposition och ger styrelsen i uppdrag att arbeta 
vidare med frågan samt beslutar om vilket av ovanstående utredningsalternativ som ska vara 
styrelsens inriktning.  

 

Styrelsen 
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Motion 1 
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Enligt stämmobeslut 2014-03-31 ska en av två ordinarie revisorer vara extern. Nuvarande externa 
revisor, Parameter Revison AB, som första gången valdes vid extrastämman 2014-06-18 har 
erfarenhet och kunskap om förvaltning av samfällighetsföreningar.  

 

Yttrande 
Styrelsen kan inte tolka fram något yrkande i motionen som kräver stämmobeslut utöver 
stadgeenliga val. 

Styrelsen begär därför att motionen lämnas utan åtgärd. 

 

Styrelsen 

 

Beredning av motion 1 – 
Revisor 
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Motion 2 
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Beslut ska grundas på vad som står i anläggningsbeslutet.  

Anläggningsbeslut 1982-01-05 (aktbilaga AB, sid 1 AB4 267 80 7): 
Kostnaden för förbrukning av vatten och fjärrvärme samt för förbrukning av elström för 
innerbelysning och eluttag i garagen skall fördelas genom individuell mätning. 

Individuell mätning kan bara ske om samtliga garage i länga har egen elmätare. 

Styrelsen har bara rätt att initiera åtgärder som kan inrymmas inom den budget som bifallits av 
föreningsstämma eller extra stämma. 

Styrelsen valde att till föreningsstämman år 2016 i inkomst- och utgiftsstat föreslå en besiktning av 
garagelängorna att utföras av en oberoende besiktningsman för att därefter kunna fatta beslut om 
åtgärder. Förslaget godkändes av årsstämman och besiktning har även utförts under år 2016. 

 

Yttrande 
Styrelsen kan inte tolka fram något yrkande i motionen som kräver stämmobeslut utöver 
stadgeenliga val eller beslut. 

Styrelsen begär därför att motionen lämnas utan åtgärd. 

 

Styrelsen 

Beredning av motion 2 – 
Tillsynsplikt garagen 
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Motion 3 
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Styrelsen lät installera fyra provarmaturer under mars 2016 och de satt uppe tills de nya 
armaturerna beställdes i slutet av juni. I styrelsebrev, på städdagen i april och vid 
föreningsstämman 2016 begärde styrelsen att medlemmarna skulle lämna in åsikter om 
armaturtyperna och hur de skulle placeras. 

Vid stämman 2016 godkändes kostnaderna för införskaffning av nya armaturer.  

2002 avslogs en motion, som syftade till att armaturerna längs skogsstigen skulle tändas. Avslaget 
motiverades med tidigare skadegörelse. Samtidigt påpekades att armaturerna har varit släckta 
sedan 1992 då stämman antog en motion att släcka lamporna.  

Vid 2013 års stämma behandlades en motion för att se över kostnaden för belysningen av 
fotbollsplanen och värdera kostnaden mot att installera timer eller släcka ned belysningen. 
Stämman biföll motionen och gav styrelsen i uppdrag att undersöka frågan. 

 

Yttrande 
Styrelsen föreslår att stämman avslår motionens yrkande och ger styrelsen i uppdrag inför budget 
år 2018 att se över belysning av skogsstigen och fotbollsplan. 

 

Styrelsen 

Beredning av motion 3 – 
Belysning 
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Motion 4 
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Val av styrelsemedlemmar är fastställt i föreningens stadgar. Gårdsombud är en funktion som inte 
finns i stadgarna utan är ett frivilligt uppdrag. 

Valberedningen har i uppdrag att ta fram förslag på valbara medlemmar. De senaste åren har 
valberedningen haft svårt att få tag på medlemmar från samtliga gårdar, som vill ta på sig 
förtroendeuppdrag trots efterlysningar hos medlemmarna.  

Demokrati och öppenhet råder i föreningen. Publika styrelseprotokoll (protokoll där justering 
endast görs vid händelser som berör enskild fastighetsägare) läggs ut på medlemssidan och 
styrelsebrev delas ut till medlemmarna sex till nio gånger per år. Medlemmarna uppmanas 
löpande att komma med synpunkter, förslag och önskemål till styrelsen. 

 

Yttrande 
Styrelsen kan inte tolka fram något yrkande i motionen som kräver stämmobeslut utöver 
stadgeenliga val. 

Styrelsen begär därför att motionen lämnas utan åtgärd. 

 

Styrelsen 

Beredning av motion 4 – 
Gårdsombud 
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Motion 5 
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Arbetet då de skadade och döda träden fälldes under år 2016 skedde på löpande räkning i samråd 
med entreprenören, vilken är samma entreprenör som Krogtäppans samfällighetsförening 
använder.  

 

Yrkande 
Styrelsen kan inte tolka fram något yrkande i motionen som kräver stämmobeslut utöver beslut 
kring inkomst- och utgiftsstat. 

Styrelsen begär därför att motionen lämnas utan åtgärd. 

 

Styrelsen 

 

Beredning av motion 5 – 
Trädfällning 
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Motion 6 
(tillägg från styrelsen: inkom som e-post, gäller parkering) 
 
 
Motion till årsmöte mars 2017  
 
Hej Styrelsen, 
 
Ber er nu vänligen ta tag i våra parkeringsproblem på Sommarbo / hus med garage i länga. 
 
Nedan gäller de som har garage i länga och ska samsas om de parkeringsplatser som finns. 
Det går inte en dag utan att man retar upp sig på hur obefintlig kunskap dem som framför/  
parkerar bilarna på Sommarbo. 
Parkerar inte inom "rutan", ställer sig över två parkeringsplatser, har bilar ( större taxibilar/  
lastbilar ) som är längre än parkeringsplatserna,  
med andra ord så blir det problem för dem som använder sina garage att köra in eller backa  
ut. 
 
Förslag till styrelsen, stäm av att alla använder sina garage till "garage" och inte som allmänt  
förråd och inte kan använda sitt garage. 
Har man två bilar, bör en bil stå i garaget, vet att även "större" modell av bil går in i garaget. 
Större taxibilar/ skrymmande bilar/ lastbilar bör få egna platser, ex:vis utmed  
värmecentralen. Faktum är att dessa bilar tar upp större plats  
än markeringen som avser parkeringsplats.  
Har man fler bilar, kanske en idé är att avsätta parkeringsraden, mot elljusspårets ingång, på  
nedre parkeringen till "extra bilar". 
Förslag, markera parkeringsplatser på Sommarbo(vägen) som är användbara mellan 1: april -  
30:e oktober, även att skyltar läggs till, så att bilar  
inte bara "tappas" utmed vägen bara för att det inte finns några parkeringsregler. Oftast  
snöfritt under denna period. 
 
// 
Marie Gustafsson 
S-bo 249 
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Vid föreningsstämman 2016-03-21 beslutades att all parkering släpptes fri, men att parkering 
endast får ske inom markerade platser. Medlemmarna har solidariskt ansvar för hur parkering på 
området sköts.  

I samband med beslutet sades även avtalet med Q-park upp.  

Vid flera tillfällen har undersökning av parkeringsplatser gjorts och noteras kan att det vid samtliga 
tillfällen har funnits lediga platser, även om det inte är på den parkeringsyta som är närmast 
medlemmens fastighet. 

Styrelsen kan inte besluta om hur medlemmarna nyttjar sina garage så länge det inte riskerar 
övriga medlemmars garage i länga. 

 

Yttrande 
Styrelsen begär att motionen avslås. 

 

Styrelsen 

Beredning av motion 6 – 
Parkeringar 
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Motion 7 
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Motion 7 fortsättning 
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Berörda träd har besiktigats av entreprenören och bedöms vara friska. Att grenar faller vid kraftig 
vind och tung snö är naturligt. 

 

Yttrande 
Styrelsen begär att motionen avslås och hänvisar till föreningens gällande regelverk kring fällning av 
träd som inte är sjuka och/eller skadade. 

 

Styrelsen 

Beredning av motion 7 – 
Trädfällning gård F 
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Styrelsen föreslår stämman att liksom för år 2016 fatta beslut om ersättning för 
styrelsemedlemmar respektive revisorer var för sig, och att respektive grupp själv fördelar 
ersättningen mellan medlemmarna. 

Den externa revisorn anlitas på löpande räkning. 

 

Förslag 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ersättning till interna revisorer (ordinarie och 
suppleanter) för år 2017 ska uppgå till 5 000 kr. 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ersättning till styrelsemedlemmar för år 2017 ska 
uppgå till samma belopp som för år 2016, dvs 173 000 kr.  

 

Styrelsen 

Förslag till ersättning för 
styrelsemedlemmar och revisorer 
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I styrelsens förslag till budget för år 2017 ingår kostnader för värme, vatten och garageel vilka kommer 
att vidaredebiteras medlemmarna efter verklig förbrukning. Förutom löpande kostnader såsom 
vinterväghållning, reparationer av ev skador på värme- och vattenledningar samt administrativa 
kostnader har vi för avsikt att under året bl.a. genomföra följande: 

 Fällning av skadade träd samt beskärning av träd 

 Byte av ljuskällor till belysningen på parkeringsplatserna vid garagelängorna 

 Genomgång och komplettering av skyltning på gårdar och parkeringar 

 Inköp av en extra sandficka för halkskydd 

 Påbörja återställning av kantstenar 

 Slamsugning av dagvattenbrunnar 

 Upprättande av underhålls- och förnyelseplanen 

 Styrelseutbildning av nya styrelsemedlemmar 

 Anlita extern revisor enligt stämmobeslut, extern ordförande och sekreterare till stämman 

 Konsultation kring frågan om avloppsledningar i samband med framtidsprojektet 

 Inköp och installation av klätterställning till gård F 

 Inköp och installation av gungställning till gård H 

 Inköp och installation av fallskydd i dagvattenbrunnar inne på gårdarna 

 Genomgång och komplettering av fart- och trafikhinder på gårdar och gångvägar 

 Påbörja reparationer av garagelängor utifrån resultatet av besiktning år 2016. 

Komplett budget följer på nästkommande sidor. Eventuella frågor kring föreslagna åtgärder besvaras 
vid stämman. 
 
Styrelsen 

Styrelsens förslag till 
budget för år 2017 
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Styrelsen föreslår följande budget för år 2017 – Sektion 1 
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Styrelsen föreslår följande budget för år 2017 – Sektion 2 
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Styrelsen föreslår följande budget för år 2017 – Total 
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 På grund av variation i värme- och vattenförbrukning, särkostnader för fastigheter med garage i 
länga samt ev. lån för värmeväxlare är debiteringen individuell per fastighet. 

 Debitering sker varje kvartal enligt tabell på omstående sidor. Beloppen anges i SEK. 

 Förfallodagar är 2017-02-28, 2017-05-31, 2017-08-31, 2017-11-30 och 2018-02-28. 

 Avgiften som förföll 2017-02-28 är preliminär och kommer att justeras 2017-05-31 enligt 
beslutad budget för 2017. 

 Avgiften som förfaller 2018-02-28 är preliminär och kommer att justeras 2018-05-31 enligt 
beslutad budget för 2018. 

 Vid förfallodagen 2017-05-31 justeras även individuell värme- och vattenförbrukning för året 
innan dvs. 2016. 

 
Ovan text återfinns på framsidan av Debiteringslängden som i sin helhet framläggs vid årsstämman.

Debiteringslängd för år 2017, 
Tallkobbens 

samfällighetsförening 
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Valberedningens förslag 
 

Då valberedningen saknar förslag till samtliga uppdrag som är aktuella för val kommer 
valberedningen att dela ut underlag i samband med stämman. 

 

Valberedningen 
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Vem har rätt att rösta? 
Rätt att rösta i beslut som rör sektion 1 har de som är medlemmar i Tallkobbens 

samfällighetsförening dvs. fastighetsägare på Mjölnartäppan och Sommarbo och som fullgjort sin 

bidragsskyldighet i tid. 

Rätt att rösta i beslut som rör sektion 2 har endast fastighetsägare med garage i länga på 

Mjölnartäppan eller Sommarbo och som fullgjort sin bidragsskyldighet i tid. 

Röstberättigade deltagare i årsstämman kan rösta genom ombud om ombudet kan visa fullmakt vid 

registrering inför årsstämman. Vid flera ägare till en fastighet måste samtliga ej närvarande ägare 

lämna fullmakt till ombud. Se förslag till fullmakt nedan. 

Registrering av röstberättigade kommer att ske vid ingången genom avprickning i fastighetslista, 

vilken kommer att utgöra röstlängd vid stämman. 

OBS! Endast en (1) röst/fastighet. 

Fullmakt 
Medlem får med fullmakt företräda endast en (1) frånvarande medlem vid röstning. Frånvarande 

medlem får skriva endast en (1) fullmakt för röstning. 

 

FULLMAKT: 

Till Tallkobbens samfällighetsförenings årsstämma den 27 mars 2017. 

Röstberättigade deltagare vid ovan årsstämma skall vara fastighetsägare i Tallkobbens 

samfällighetsförening och kunna lämna denna fullmakt vid registrering för att företräda frånvarande 

fastighetsägare i föreningen. 

 

JAG/VI:              

(namn, adress, TEXTAT) 

Befullmäktigar härmed:            

(namn, adress, TEXTAT) 

att i röstning företräda mig i förhandling vid årsstämman den 27 mars 2017. 

  Kalvsvik 11:   

Fullmaktsgivarens/-givarnas namnteckning/-ar  och fastighetsbeteckning 


