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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Styrelsen för Tallkobbens samfällighetsförening får härmed avge berättelse för föreningens 

förvaltning under verksamhetsåret 2014-01-01 - 2014-12-31. 

 

STYRELSE 
Styrelsen 2014-01-01 - 2014-03-31 har bestått av: 

ledamot – Carina Karlström-Åkerlund 

ledamot – Göran Macklin 

ledamot – Robert Berglund 

ledamot – Irena Stanisavljevic 

ledamot – Anna Österberg 

Styrelsen 2014-04-01 - 2014-12-31 har 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 – Suna Görgülü 

suppleant – Annika Lans 

suppleant – Mattias Wenzel 

Styrelsen har hållit 15 protokollförda sammanträden. Ordinarie stämma samt en extrastämma har 

genomförts i enlighet med beslut på ordinarie stämma. Till stämmorna har ordförande och 

sekreterare anlitats genom DLA Nordic AB. 

 

REVISORER 
Föreningens revisorer, som valdes 2014-06-18, har varit: 

Mi Alforsen, intern revisor 

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

extern revisor en av de interna revisorerna) 

Revisorer, suppleanter 

Inga suppleanter har kunnat väljas då förslag har saknats. 
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VALBEREDNING 
Valberedningen 2014-01-01 - 2014-03-31 har bestått av: 

ledamot, sammankallande – Lars-Göran Persson 

ledamot – Olle-Johnny Hedström 

ledamot – Gunwor Bergh 

Valberedningen 2014-04-01 - 2014-12-31 har bestått av: 

sammankallande – Lars-Göran Persson 

Åsa Baldauf Täge 

Gunwor Bergh  

Olle-Johnny Hedström 

Tommy Johansson 

Martin Lindbom 

 

EKONOMI 
Föreningens ekonomiska ställning framgår närmare 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 154 800 kr. 

Resultatet för år 2014 blev ett överskott 1 403 097,60 kr. Orsak till överskottet beror bland annat på 

lägre kostnader för reparation och underhåll av värmekulvertar samt områdesskötsel och 

vinterväghållning.  

Styrelsen föreslår till stämman att fatta beslut om att överskottet nyttjas till: 

* Armaturbyten för gårdar och gångvägar – 485 000 kr 

* Reparation och underhåll av värmekulvertar – 900 000 kr 

* Resterande balanseras – 2 661,13 kr (sektion 1) och 15 436,47 kr (sektion 2) 

Balanserat resultat uppgår till 1 554 832,06 kr. 

 

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

Tallkobbens samfällighetsförening. 

 



Sida 6 

 

Tallkobbens samfällighetsförening Sommarbo Undercentralen styrelsen@tallkobben.se 
Org.nr. 716417-1600 137 67  JORDBRO  

FÖRVALTNING 
Vid ordinarie stämma valdes en helt ny styrelse. Vi har under året satt oss in i förvaltningen av 

föreningen. Detta innefattar bl.a. att noggrant studera de lagar, regler, anläggningsbeslut och stadgar 

som gäller för samfälligheten. Ett resultat av detta är den proposition som vi lägger fram till 

stämman. Styrelsen har sett över föreningens aktiviteter och rutiner utifrån de dokument vi har 

funnit för att sedan skapa egna rutiner och handlingar anpassade till det arbetssätt som vi önskar 

använda. 

Vi har valt att prioritera de uppdrag som föregående stämma och extrastämma fattade beslut om. Vi 

har inte hunnit slutföra samtliga uppdrag, men arbetet med kvarvarande uppdrag fortskrider. De 

skrivelser som har inkommit från medlemmar eller från externa kontakter har vi vinnlagt oss om att 

besvara skyndsamt.  

Arbetsmiljön inom styrelsen har varit god under året trots en intensiv läroperiod. Den psykosociala 

arbetsmiljön har varit ansträngd under året på grund av upprepade kontakter från ett fåtal 

medlemmar som styrelsen uppfattar inte syftar till att föra föreningens verksamhet framåt. 

Samtliga nuvarande ledamöter genomgick Villaägarnas styrelseutbildning 2014-10-08 i enlighet med 

stämmobeslut vid föregående stämma. 

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

gårdsvärd/styrelsemedlem på tre gårdar. En gårdsvärd behöver inte arbeta i styrelsen, men kan lyfta 

frågor av vikt för medlemmarna på en gård. Därför välkomnar styrelsen gårdsvärdar från gårdar där 

ingen styrelsemedlem bor.  

Stadgarna har ändrats i enlighet med stämmobeslut vid föregående stämma avseende tillägg för 

bestämmelse om firmateckning samt justering av punkter på dagordningen. 

För att ge medlemmarna information om föreningens förvaltning införde styrelsen en rutin med 

styrelsebrev. Under året har sex styrelsebrev delats ut. 

 

EKONOMISK FÖRVALTNING 
Avtalet med LWR Ekonomi och Förvaltning AB för ekonomisk förvaltning sades upp per 2014-12-31. 

Ny entreprenör för ekonomisk förvaltning är Redovisa resultat AB för verksamhetsåren 2015-2016, 

med möjlighet till förlängning. Orsaken till byte av entreprenör beror på förändrat uppdrag, 

kostnaden samt att befintlig entreprenör inte har agerat i enlighet med våra förväntningar. 
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Ett fåtal medlemmar har haft avbetalningsplaner under året. Samtliga medlemmar med 

betalningsproblem har fått personliga besök av kassör tillsammans med ordförande eller annan 

styrelsemedlem. Kronofogdemyndigheten har varit behjälplig med indrivning av fordran gällande en 

fastighet.  

Elavtal med Vattenfall förlängdes under året. 

 

SAMFÄLLIGHETENS WEBBPLATS 
På webbplatsen www.tallkobben.se finns information om samfälligheten, styrelsen och gårdsvärdar 

samt annan praktisk information. På webbplatsens förstasida har styrelsen kontinuerligt lagt ut 

nyheter. Webbplatsen riktar sig i första hand till medlemmarna men även till potentiella köpare av 

fastigheter i området samt andra intresserade. 

I enlighet med beslut på föregående stämma har styrelsen sett över hemsidan och under året har vi 

även påbörjat arbetet med att skapa en sida med inloggning för medlemsinformation. Denna 

sjösattes i början av år 2015. 

En publik version av styrelseprotokoll har offentliggjorts på hemsidan sedan föregående stämma i 

enlighet med stämmobeslut. 

 

MARK- OCH OMRÅDESSKÖTSEL 
Enligt stämmobeslut vid föregående stämma skulle styrelsen ta fram en underhålls- och förnyelseplan 

på samtliga anläggningar och göra en uppdelning som är rimlig för samfällighetens 

verksamhetsgrenar, sektioner. Arbetet med detta har styrelsen påbörjat genom att en inventering av 

föreningens samtliga anläggningar genomfördes under hösten. Slutsatserna efter inventeringen är att 

anläggningarna på gård D Sommarbo är i behov av åtgärder, liksom byte av ljusarmaturer, 

återställning efter ett rörläckage på en tomt och ytterligare farthindrande åtgärder. Vidare behöver 

en inventering av träd göras för att besluta om ev åtgärder samt att införa årlig besiktning av samtliga 

lekplatser av en behörig entreprenör. 

I början av året installerades en mätare i ett garage på bekostnad av garageinnehavaren för eluttag 

till en hybridbil. Kostnaden för den avlästa förbrukningen ska debiteras medlemmen. 

Städdagar genomfördes lördagen den 26 april och lördagen den 25 oktober. Tippning på allmän plats 

är inte tillåtet. Vid höstens städdag tömdes ett flertal gamla tipplatser med gott resultat. 

http://www.tallkobben.se/
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Några anläggningar har under året utsatts för klotter. Efter polisanmälan sanerades de utsatta 

partierna och målades över.  

På ett flertal ljusarmaturer på gårdar och gångvägar har kupan glidit ner och återställts av 

styrelsemedlemmar.  

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

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

Gungställningarna på gårdarna E Sommarbo och K Mjölnartäppan byttes ut i höstas och monterades 

av leverantören. Till gungställningen på gård E köpte vi även in nya gungsitsar. Arbetet med att se 

över och eventuellt åtgärda gungställningar och miljön runt dessa fortsätter under år 2015. 

Gemensamhetskärl (även kallade sopskåp) finns sedan tidigare uppställda på samfällighetens mark 

för fastigheter på bilfria gårdar. I somras kontaktades styrelsen av Bygglovsenheten Haninge kommun 

p.g.a. att två sopskåp stod felplacerade. Styrelsen hänvisade frågan till SRV då detta är en fråga 

utanför anläggningsbeslutet och därmed inget styrelsen kan behandla. SRV och Bygglovsenheten 

enades om ny placering och SRV ombesörjde flytt av skåpen. 

Takutsprånget på Undercentralen Sommarbo kördes på i oktober. Detta lagades av en medlem på 

uppdrag av styrelsen. 

En garageport utsattes under julhelgen för skadegörelse efter påbackning av okänt fordon. Händelsen 

polisanmäldes av styrelsen. Lagning av porten sker i början av år 2015. 

Ett par medlemmar utsattes under hösten för stöld ur garagelängor på Sommarbo. Händelserna 

polisanmäldes av medlemmarna. 

En fastighet utsattes för inbrott under nyårshelgen. Händelsen polisanmäldes av medlemmen. 

Vinterväghållning har skett genom Södertörns marktjänst AB under vintern 2013/2014. Inför 

säsongen 2014/2015 gjordes in upphandling och avtal tecknades med Farsta Trafikskola AB. 

Styrelsen har under året sett ett behov av att sänka hastigheten på gårdarna. Arbetet med detta 

fortsätter under år 2015. 

Under året har felaktigt nyttjande av parkeringsplatserna skapat problem. Tillstånd för boenden på 

gård E Sommarbo och F Mjölnartäppan förnyades enligt gällande avtal. Ett avtal med Q-park finns för 

att bevaka att reglerna på parkeringsplatserna följs. Avtalet förlängdes automatiskt till 2015-07-31. 

Styrelsen avser att se över denna fråga under år 2015 då befintlig entreprenör inte har agerat i 

enlighet med våra förväntningar. 
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Styrelsen har inte påbörjat utbyte av ljusarmaturer på Sommarbovägen, gångvägar och gårdar enligt 

beslut på föregående stämma. Dock har vi tagit kontakt med föreningarna i närområdet för att se 

vilka lösningar de har hittat samt initierat kontakt med en leverantör. Detta är ett prioriterat arbete 

under år 2015. 

 

VÄRME OCH VATTEN 

Under andra halvåret 2014 har vi inte behövt göra några kritiska reparationer. Detta betyder att 

samfälligheten har sparat pengar i förhållande till budgeterade medel. 

Drift  

Fjärrvärmevatten har kontinuerligt fyllts på både på Mjölnartäppan och Sommarbo. Hur mycket som 

fylls på beror på utrinningen. Även tidigare styrelser beskriver detta som ett resurskrävande arbete. 

Styrelsen har under året upprättat en detaljerad instruktion för att göra det enklare för nya personer 

att utföra dessa uppgifter. Vi kan konstatera att utrinningen varit tämligen konstant sedan mars 

2014. 

Avläsning 

Det har skett tre självavläsningar och en styrelseavläsning under 2014. Inför justering av 

förbrukningen för år 2013 har styrelsen kontrollerat avläsningsresultatet mot värden i fastighetens 

mätutrustning om medlem så begärt. 

Kritiska reparationer 

I början av året gjordes en större reparation på gård H Mjölnartäppan. Under mars gjordes en 

reparation på gård E Sommarbo. Marken återställdes inte helt vid reparationstillfället utan detta 

gjordes under hösten. 

I juni uppstod en allvarlig läcka på gård D Sommarbo. Trots att det var midsommartid lyckades 

styrelsen få in entreprenörer som kunde åtgärda felet. 

Vid nyår 2014 uppstod en kallvattenläcka i Sommarbo undercentral som reparerades provisoriskt på 

nyårsafton och slutgiltigt i januari 2015. 

Underhåll 

Under hösten har flera inkommande kallvattenventiler bytts i fastigheter på Sommarbo. Även ett par 

varmvattenventiler har bytts under samma tidsperiod.  

Vid självavläsning och slutavläsning har det uppdagats att några fastigheter på Mjölnartäppan har 

trasiga värmemätare. På grund av lång leveranstid byts dessa ut först år 2015. 
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Styrelsen har begärt in offerter för förebyggande åtgärd på gård B Sommarbo. Det har varit svårt att 

erhålla flera offerter och ärendet skjuts upp till år 2015 för att fortsätta inhämtandet av ytterligare 

offerter. 

Framtidsprojektet 

Vid extrastämman presenterade styrelsen gruppen Framtidsprojektet. Direktivet för gruppen var att 

jämföra olika lösningar för en förnyelse av värmeförsörjningen inom Tallkobbens 

samfällighetsförening. 

I enlighet med beslut på föregående stämma har ytterligare möten skett med representanter från 

Vattenfall, utredningar har gjorts för att se över andra alternativ samt inledande kontakter har tagits 

med ett flertal storbanker. Beroende av vilken lösning som medlemmarna slutligen beslutar om 

behöver eventuellt anläggningsbeslutet ändras. Arbetet med projektet fortskrider men då detta är 

det i särklass mest kostsamma som föreningen kommer att göra har det dragit ut på tiden för att 

samla information. När styrelsen har mer information kommer vi att kalla till ett informationsmöte 

samt till en beslutande extrastämma. 

 

TACK 

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

engagemang i Framtidsprojektet eller till dig som i andra sammanhang har svarat på våra frågor 

under vårt första år i styrelsen, i vår gemensamma strävan att föra föreningen framåt!
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Jordbro 2015-02-17 
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Resultaträkning 2014 
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Balansräkning 2014 
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Redovisat resultat 2014 
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Värmeförbrukning, statistik och justeringsuppgifter, 2014 

 

 
 
 

Kallvattenförbrukning, statistik och justeringsuppgifter, 2014 
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Bakgrund 
Styrelsen har uppmärksammat att det i gällande anläggningsbeslut står under rubriken ”Beslut om 
andelstal” andra stycket att kostnaderna för förbrukning av elström för innerbelysning och eluttag i 
garagen skall fördelas genom individuell mätning. Det är inte möjligt att säkerställa korrekta 
mätvärden i nuvarande individuella elmätare för att utifrån nuvarande system debitera elkostnaden 
individuellt. Därför har man tidigare fördelat kostnaden för el jämt mellan alla med andel i sektion 2. 
Detta handlingssätt följer således inte anläggningsbeslutet. 

Bedömning 
Vi bedömer att det finns två alternativ att lösa det vi beskriver ovan. 

 Nya elmätare installeras i varje garage. Enligt en preliminär uppgift från en behörig elektriker 
innebär detta en materialkostnad på ca två tusen kr/garage, men därutöver tillkommer 
arbeten vilket preliminärt kan innebära en total kostnad på mellan sjuhundrafemtio tusen kr 
upp till en miljon kr vilken kommer att belasta sektion 2. 

 Styrelsen får i uppdrag att ansöka om att ändra anläggningsbeslutet så att kostnaden för el i 
garagen debiteras utifrån den totala förbrukningen av el för garagelängorna, likt nuvarande 
rutin. Kostnaden för att ändra anläggningsbeslut är trettio tusen kr till fyrtio tusen kr vilken 
kommer att belasta sektion 2.  

 

Yrkande 
Styrelsen yrkar på att stämman ger den nya styrelsen i uppdrag att utreda och ta fram förslag på 
lösning som gagnar medlemmarna i sektion 2. 

 

 

Styrelsen 

 

Proposition –  
El för sektion 2 
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Motion 1 
 

 
 

MOTION TILL 2015 ÅRSMÖTE  

GÄLLANDE AVSÄTTNINGAR TILL UNDERHÅLLSFONDEN FÖR SEKTION 2 

 

BAKGRUND 

I fonden vid utgången av 2013 fanns det    386 298 kr 

Genom beslut på extrastämman 2014 fördes över till fonden 140 868 kr 

Under 2014 betalade medlemmarna i sektion 2 in till fonden 154 800 kr 

Totalt  i dag finns det på fonden   681 966 kr 

 

Enligt våra stadgar ska medlemmarna i sektion 2 avsätta till fonden mellan 400 -1200 kr per år. 

Eftersom behållningen är så hög som 681 966 kr anser jag att för närvarande inte finns behov att 

medlemmarna i sektion 2 ska betala 1200 kr per år till fonden. 

Därför yrkar jag att i fortsättningen ska medlemmarna i sektion 2 betala 400 

kr per år. 

Skulle i framtiden behållningen på fonden minska till ca 200 000 kr kan man börja öka insättningarna igen. 

Kristoffer Ruminski 

Mjölnartäppan 58 
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Motion 2 
 

 
 

Motion till årsstämman 2015 Tallkobbens samfällighetsförening 

Årlig fondering sektion 2 

 

 För ett antal år sedan bestämdes att den årliga fonderingen i sektion 2, skulle vara lägst 400 kr och 

högst 1200 kr per fastighet. De senaste åren har 1200 kr/år utdebiterats. 

 I fonden finns f n ca 650 000 kr. Det är inget självändamål att fondera en stor summa pengar 

såvida inga stora åtgärder är planerade. 

 Om omfattande arbeten senare skall utföras kan den årliga avsättningen till sektion 2 öka. 

 Det medför att de personer som för tillfället bor på Mjölnartäppan och Sommarbo står för 

kostnaden, vilket är att föredra ur rättvisesynpunkt.  

 Yrkande: att medlemmarna i sektion 2 fortsättningsvis skall betala 400 kr/år/fastighet till fonden. 

           Jordbro den 27 januari 2015 

           Margit Erkstam       Mjölnartäppan 54                                                                                        
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Eftersom styrelsen anser att det finns en felaktighet i beloppet som båda motionärerna nämner i sina 
motioner vill vi tydliggöra hur saldot för garagefonden ser ut.  

I fonden för sektion 2 fanns vid årsskiftet 2013/2014 386 298 kr 

Vid extrastämman 2014-06-18 fastställdes att underskottet i  
sektion 2 för år 2013 skulle balanseras mot garagefonden  - 266 521 kr 

Som kompensation för felaktiga fördelningar av kostnader  
mellan sektion 1 och 2 beslutade även extrastämman att föra  
över ett belopp från underhålls- och reparationsfonden för  
sektion 1 till garagefonden + 140 868 kr  

Fondering som medlemmar i sektion 2 gjort under år 2014 är  + 154 800 kr 

Vid årsskiftet 2014/2015 finns således i garagefonden 415 445 kr 

Enligt stadgarna ska fastigheter tillhörande sektion 2 årligen avsätta 400-1200 kr till föreningens 
garagefond, vilket innebär en fondering på mellan 51 600 kr-154 800 kr per år.  

Under år 2015 avser styrelsen se över behovet av åtgärder för garagebyggnaderna på Mjölnartäppan 
och Sommarbo. 

Vad gäller hur mycket som ska betalas i samfällighetsavgift är det viktigt att de som bor idag betalar 
för sitt nyttjande, dvs att de fonderar pengar för framtida underhåll. De som sliter på anläggningarna 
nu ska vara med och betala för det slitaget. 

 

Yrkande 
Styrelsen föreslår att motionen behandlas tillsammans med beslut om inkomst- och utgiftsstat. 
Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen och röstar för styrelsens budgetförslag för år 2015 på 
800 kr/år. 

Styrelsen 

Beredning av motion 1 och 2 – 
Avsättning till garagefonden  

för sektion 2 
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Motion 3 
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Antalet anlagda parkeringsplatser inom vår samfällighet är beräknat på att bilfria gårdar har 0,8 
parkeringsplatser per fastighet och att bilgårdar har 0,4 parkeringsplatser per fastighet. Detta innebär 
att det finns ca 142 platser totalt inom vårt område, vilka inte räcker när medlemmarna har flera 
fordon per fastighet eller nyttjar platserna till långtidsparkering. 

Styrelsen tolkar protokollet från årsmötet 2013-03-20 som att det fattades två beslut. För fastigheter 
på Sommarbo skulle två parkeringstillstånd per fastighet utfärdas och att det i övrigt skulle råda 
parkeringsförbud samt att frågan skulle diskuteras vid årsstämman och efterfråga förslag från 
medlemmarna. För fastigheter på Mjölnartäppan skulle frågan tas upp påföljande år.  

Parkeringsplatserna vid gård E Sommarbo och gård F Mjölnartäppan ligger i direkt anslutning till 
Lerstensvägen nära busshållplatser och har varit attraktiva infartsparkeringar för bussresenärer och 
som parkeringsplats för boenden vid Blockstensvägen/Höglundavägen då deras parkeringar är 
belagda med avgifter. Därför är föreningens två parkeringsytor sedan några år tillbaka på försök 
belagda med parkeringsförbud utan tillstånd. Föreningen har köpt parkeringstillstånd till fastigheter 
på dessa gårdar från Q-park för 10 kr/styck. 

Avtalet med Q-park skulle ha sagts upp strax efter förra årets stämma, då nuvarande styrelse 
tillträdde. Styrelsen lade allt fokus på att förbereda materialet till extrastämman enligt stämmobeslut 
varför avtalet med Q-park inte sades upp i tid och förlängdes därmed ytterligare ett år. Under året 
har styrelsen fått flertal synpunkter på hur parkeringsplatserna nyttjas. Alla överträdelser har 
rapporterats vidare till Q-park för vidare åtgärd, med bristande resultat. Avtalet med Q-park löper ut 
2015-07-31 och styrelsen har sagt upp avtalet för omförhandling. 

Yrkande 
Styrelsen har tolkat att yrkandet i motionen är att ta bort samtliga tillstånd. 
Styrelsen föreslår att stämman avslår motionens yrkande. 

Eftersom motionärerna inte har något eget förslag på hur parkeringsfrågan ska lösas ber styrelsen 
stämman ge nästkommande styrelse ta fram förslag som tillgodoser medlemmarnas gemensamma 
bästa i enlighet med Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter vilket ovan nämnda 
stämmobeslut inte gör.  

Styrelsen 

Beredning av motion 3 – 
Parkeringsplatser inom 

samfälligheten 
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Motion 4 
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Styrelsen tackar motionärerna för att de upplyst oss om de brister som begicks vid stämman som 
tidigare styrelse ansvarade för.  

Som ett resultat av detta har nuvarande styrelsen lagt in detta i rutinen för arbete med stämman. 
Röstberättigade som lämnar stämma kommer således att prickas av, röstkort ska återlämnas och 
röstlängden justeras. 

 

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

Styrelsen begär därför att motionen lämnas utan åtgärd. 

 

Styrelsen

Beredning av motion 4 – 
Avprickning 
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Motion 5 
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På hemsidan www.samverkanmotbrott.se står att läsa 

”Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en metod att minska det som kallas 
vardagsbrottsligheten. Metoden minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26 % enligt 
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).” 

Styrelsen ställer sig mycket positiv till Grannsamverkan. I styrelsebrevet september 2014 
informerade vi om verksamheten.  

Det som står i motionen överensstämmer inte med den skrivväxling som skett och vi vill med 
utdrag från e-meddelandeväxling ge alla medlemmar en rättvis bild. Kursiv text är citerat från 
styrelsens e-post, inkommande och skickat. 

2014-04-30 – Meddelande till styrelsen 
Ska styrelsen ha kvar gransamverkan? 
Då bör ni utse huvudkontaktman annars ska alla skyltar tas ner, hälsar närpolisen genom Carina 
Karlström Åkerlund 

2014-04-30 – Svar från styrelsen 
Tack för informationen. Vi kommer att hantera frågan i styrelsen. 

2014-05-18 – Meddelande till styrelsen 
Jag väntar fortfarande på svar hur styrelsen ska hantera frågan om grannsamverkan .Både polisen 
och jag väntar på besked .Carina KÅ 

2014-05-18 – Svar från styrelsen 
Precis som jag skrev i föregående svar till dig 2014-04-30 hanterar vi denna fråga i styrelsen. Trots 
flera försök har vi hittills inte lyckats nå närpolisen i Jordbro. 
Har du ytterligare kontakt med polisen uppskattar jag om du hänvisar dem till den nyvalda 
styrelsen. Alla kontaktuppgifter finns på Tallkobbben samfällighetsförenings hemsida. 

2014-05-23 – Meddelande till styrelsen 
Rättelse från Carina. 
Det blev helt fel ! Styrelsen har inget med grannsamverkan att göra. 
Det som är avtalat är att Tallkobbens Samf upplåter hemsidan för information och att skyltningen 
finns. 
Med vänlig hälsning Christer o Carina 

Beredning av motion 5 – 
Grannsamverkan  
och information 

http://www.samverkanmotbrott.se/
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2014-05-25 – Svar från styrelsen 
Tack för informationen kring Grannsamverkan. Vi kommer ändå att sätta oss in i frågan för att se 
vad detta innebär för föreningen och medlemmarna. 

2014-05-25 – Meddelande till styrelsen 
Den viktigaste skyddsregeln är att föreningen inte får  driva verksamhet som är främmande för 
dess ändamål.En annan trygghetsfaktor är att stadgarna är obligatoriska vid föreningsförvaltning 
och att lantmäteriet är skyldiga att granska  stadgarna.Styrelsens uppgift är att ta hand om den 
löpande förvaltningen av samfällighetsförenigen och verkställa de beslut stämman fattat Styrelse  
är bunden vid SFL och stadgar .Grannsamverkan är en främmande  verksamhet som ej ingår i 
styrelsearbetet  .Carina  

Som framgår av ovanstående har inget av meddelanden till styrelsen undertecknats som varande 
representant för Grannsamverkan varför styrelsen inte heller haft vetskap om att den ena 
motionären agerat som sådan i ärendet. 

Då styrelsen arbetar för att följa de rättsliga regelverk som styr samfällighetens verksamhet håller 
vi med den ena motionären i dennes senare ståndpunkt, e-post 2014-05-25. Styrelsen ska inte 
arbeta med uppdraget Grannsamverkan. Styrelsen bör dock främja att någon medlem i 
samfälligheten ges möjlighet att arbeta med Grannsamverkan genom att stödja 
informationsspridning till föreningens medlemmar. 

 

Yrkande 
Styrelsen har tolkat att yrkandet i motionen är att representant för Grannsamverkan genom 
styrelsen kan få information publicerat på Medlemssidan samt att densamma genom styrelsen vid 
specifika händelser får nyttja föreningens kopieringsmaskin för utskick från polisen till 
medlemmarna. 

Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionens yrkanden. 

 

Styrelsen 



Sida 29 

 

  

Motion 6 
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Styrelsen arbetar för att följa de rättsliga regelverk som styr samfällighetens verksamhet. 
Styrelsens uppdrag enligt stadgar §9 punkt 1 och 6 är att förvalta samfällighetens och föreningens 
tillgångar samt att i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av förenings 
angelägenheter. Avläsningarna som görs av medlemmarna i mars, maj och september utförs i 
syfte att indikera ev felaktigheter i fastighetens mätinstrument som innebär att åtgärder på 
utrustningen behöver göras.  

Medlemmarna ansvarar själva för att däremellan läsa av sina mätvärden och göra ev justeringar i 
inställningarna utifrån de erhållna mätvärdena.  

Vid styrelsemötet 2014-04-28 beslutade styrelsen att inte fortsätta med att dela ut rapportering i 
pappersform av flera orsaker.  

Styrelsen är mån om att minska det ekologiska fotavtrycket och negativ miljöpåverkan. Ett sätt är 
att minska utdelande av papper eftersom styrelsen är medveten om att en stor del av de "lappar" 
som delas ut hamnar direkt i pappersinsamlingen. 

På senare tid har ett flertal integritetskränkande begränsningar införts i lagrummen. Därför kan 
det ifrågasättas om det är lämpligt dela ut grannars förbrukningsresultat, vilket också är en 
ekonomisk information. Vidare måste man fråga sig om samtliga på gården måste godkänna att 
deras eget resultat delas ut till gårdsgrannarna. 

Styrelsens avsikt är i stället att på föreningens hemsida enbart lägga ut ett statistiskt resultat och 
för de som är intresserade av sin egen förbrukning med egen rapportering skulle kunna jämföra sig 
mot sin egen hustyp och erbjuda en mall för medlemmarna att själva räkna ut sin förbrukning. 
Detta är ännu inte slutfört. 

Fastigheter som saknar tillgång till IT-lösning kan kontakta styrelsen för att få samma information. 

 

Yrkande 
Styrelsen föreslår att stämman avslår yrkandet i motionen.  

 

Styrelsen 

Beredning av motion 6 – 
Avläsningsrapporter 
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Motion 7 
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Motionärerna har citerat det publika protokollet från styrelsens konstituerande möte 2014-04-03 
ofullständigt. I protokollet från mötet står följande: 

Enligt beslut på ordinarie stämma 2014-03-31 skall Tallkobbens samfällighetsförenings firma 
tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter, två (2) i förening, varav den ena alltid ska vara 
ordförande eller kassör.  
Beslut: Fullmakt att teckna bankkonto och värdepost beslutar styrelsen att ordförande Karin 
Glanshed och kassör Molly Lind har var för sig. 

En firmatecknare är en person som företräder föreningen och har befogenhet att skriva under 
avtal. Styrelsen anser att skrivningen i protokollet följer stämmobeslutet då att teckna bankkonto 
och värdepost endast är en administrativ åtgärd, inte firmateckning. Till framtida konstituerande 
möten kommer skrivningen dock att ses över för att minska risk för feltolkningar. 

 

Yrkande 
Styrelsen kan inte tolka fram något yrkande i motionen som kräver stämmobeslut. 

Styrelsen begär därför att motionen lämnas utan åtgärd. 

 

Styrelsen 

Beredning av motion 7 – 
Följsamhet av stämmobeslut 

och stadgarna 
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Motion 8 
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Motion 8 forts 
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Motion 8 forts 
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Motion 8 forts 
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Motion 8 forts 
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Av hänsyn till medlemmars personliga integritet väljer styrelsen att inte kommentera enskilda 
fastigheter. 

Styrelsen arbetar för att följa det rättsliga regelverket som styr samfällighetens verksamhet. 
Styrelsens uppdrag är att följa anläggningsbeslutet och får inte göra annat än det som där är 
beslutat av lantmätaren.  

Således ingår det inte i styrelsens uppdrag att agera i ärenden mellan enskilda medlemmar. Inte 
heller är det styrelsen eller föreningen som ansvarar för tomternas skick eller husens skick. Det 
ansvarar varje fastighetsägare själv för. Detta klargjorde styrelseordföranden vid det möte som 
ägde rum med motionären föregående sommar. 

 

 

Yrkande 
Styrelsen kan inte tolka fram något yrkande i motionen som kräver stämmobeslut. 

Styrelsen begär därför att motionen lämnas utan åtgärd. 

 

Styrelsen

Beredning av motion 8 – 
Trivselregler 
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Motion 9 
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Motion 9 forts 
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Motion 9 forts 
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Motion 9 forts 
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Motion 9 forts 
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Motion 9 forts 
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Precis som motionärerna värnar vi om all barns säkerhet och att alla föreskrifter och lagar följs. 
Styrelsen har därför under året arbetat med att skapa sig en bild av vilka redskap som finns och i 
vilket skick de är för att kunna bedöma vilka akuta behov som finns och således kunna lägga en 
budget för år 2015. Detta som ett led i att följa det beslut stämman gav styrelsen förra året när 
motionen om underhålls- och förnyelseplan godkändes. 

Enligt konsumentverket ska lekplatser och redskap kontrolleras varje år av en person med 
erforderlig kompetens. Nuvarande styrelse har inte funnit några dokument som visar på att en 
certifierad besiktningsman tidigare har genomfört besiktning på våra lekplatser. Styrelsen 
beslutade vid styrelsemötet 2015-01-13 att anlita en extern besiktningsman för att se över 
samfällighetens samtliga lekplatser och lekredskap. En Sereno-certifierad besiktningsman kommer 
årligen att utföra besiktning av lekplatser och lekredskap. Eventuella brister i befintliga 
anläggningar kommer då att kartläggas med förslag på åtgärder.  

Gungställningar och gungsitsar som under det gångna året köptes in är godkända enligt 
SS/EN1176/1177. Monteringen av gungställningarna utfördes av leverantören med mångårig 
erfarenhet av liknande arbeten. Styrelsen har i styrelsebrev och i de publika styrelseprotokollen 
namngivit entreprenörer. 

Då det av motionen inte framgår vilken avsikt bilagorna har lämnar styrelsen dem utan 
kommentarer. Dock vill vi informera medlemmarna om att Södertörns Marktjänst AB, även 
benämnd SM marktjänst, som tidigare styrelse flitigt anlitade löd under företagsrekonstruktion 
under beslut av tingsrätten 2012-09-25 och konkurs inleddes 2014-07-09.  

Yrkande 
Styrelsen har tolkat att yrkanden i motionen är  
* att årligen besiktiga lekplatserna,  
* att lämna ut protokoll på åtgärder till medlemmar,  
* att delge vilka som har gjort vad samt 
* hur jobben har utförts. 

Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionens första punkt att besluta om årlig besiktning av 
certifierad besiktningsman. 

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionens övriga punkter. Motivering till detta förslag är att 
alla beslut som fattas i styrelsen publiceras i styrelseprotokoll och styrelsebrev och att en 
besiktning av certifierad personal säkerställer att arbetet på våra lekplatser utförs i enlighet med 
gällande lagstiftning. 
 
Styrelsen

Beredning av motion 9 – 
Lekredskap säkerhet 
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Sedan några år tillbaka är ersättningen kopplad till prisbasbeloppet som justeras årligen. 

För år 2015 uppgår prisbasbeloppet till 44 500 kr.  

Styrelsen föreslår stämman att liksom för år 2014 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 2015 ska uppgå till 5 000 kr. 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ersättning till styrelsemedlemmar för år 2015 ska 
uppgå till fyra gånger prisbasbeloppet med avdrag för 5 000 kr, vilket innebär 173 000 kr.  

 

Styrelsen 

Förslag till ersättning för 
styrelsemedlemmar och revisorer 
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Styrelsen föreslår följande budget för år 2015 – Sektion 1 
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Styrelsen föreslår följande budget för år 2015 – Sektion 2 
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Styrelsen föreslår följande budget för år 2015 – Lån till värmeväxlare 
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Styrelsen föreslår följande budget för år 2015 – 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 2015-02-28, 2015-05-31, 2015-08-31, 2015-11-30 och 2016-02-28. 

 Avgiften som förföll 2015-02-28 är preliminär och kommer att justeras 2015-05-31 enligt 
beslutad budget för 2015. 

 Avgiften som förfaller 2016-02-28 är preliminär och kommer att justeras 2016-05-31 enligt 
beslutad budget för 2016. 

 Vid förfallodagen 2015-05-31 justeras även individuell värme- och vattenförbrukning för året 
innan dvs. 2014. 

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

Debiteringslängd för år 2015, 
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 23 mars 2015. 

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 23 mars 2015. 

  Kalvsvik 11:   

Fullmaktsgivarens/-givarnas namnteckning/-ar  och fastighetsbeteckning 


