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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 revisorerna 

15. Val av valberedning och ordförande i valberedningen, samt suppleanter till 

valberedningen 

16. Övriga frågor och inkomna skrivelser 

17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt 

 
Välkomna! 
 

Styrelsen 

ÅRSSTÄMMA 
Måndagen den 30 mars 2020 kl 19.00 

Jordbro kultur- och föreningshus  
(fd Jordbromalmsskolan) aula 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Styrelsen för Tallkobbens samfällighetsförening får härmed avge berättelse för föreningens 
förvaltning under verksamhetsåret 2019-01-01 - 2019-12-31. 

 

STYRELSE 
Styrelsen har 2019-01-01 - 2019-03-25 bestått av: 
ledamot, ordförande – Karin Glanshed 
ledamot, ansvarig områdesskötsel – Gunwor Bergh 
ledamot, ansvarig markbunden infrastruktur – Lars Erkstam 
ledamot, kassör – Johanna Sidestål 
ledamot, sekreterare – Eva Ryderling 
suppleant, vice ansvarig markbunden infrastruktur – Ali Aladellie 
suppleant – Tina Baytorun 
suppleant – Robert Berglund  
suppleant – Fanny Schüttman 
suppleant – Mattias Wenzel 

Styrelsen har 2019-03-26 - 2019-12-31 bestått av: 
ledamot, ordförande och IT-ansvarig – Karin Glanshed 
ledamot, ansvarig områdesskötsel – Gunwor Bergh 
ledamot, sekreterare – Jennie Björnell 
ledamot, ansvarig markbunden infrastruktur – Lars Erkstam 
ledamot, kassör – Johanna Sidestål 
suppleant – Fredrik Eriksson 
suppleant, vice områdesskötsel – Rolf Eriksson  
suppleant – Thommy Johansson 
suppleant – Robert Lennartsson 
suppleant, vice ansvarig markbunden infrastruktur – Sten Wiktorsson 
 

Styrelsen har hållit 14 protokollförda sammanträden. Ordinarie stämma har genomförts i 
Kvarnbäcksskolan. Till stämman anlitade föreningen mötesordförande genom Kriströms 
advokatbyrå. 

 

REVISORER 
Föreningens revisorer, som valdes 2019-03-25, har varit: 
intern revisor – Mi Alforsen 
extern revisor – Parameter Revision AB (enligt beslut vid ordinarie stämma 2018-03-26 ersätter en 
extern revisor en av de interna revisorerna) 
suppleant – Radmila Mrnjevica 
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VALBEREDNING 
Valberedningen har 2019-01-01 - 2019-12-31 bestått av: 
ledamot, sammankallande – Åsa Baldauf Täge 
ledamot – Eva Eriksson 
ledamot – Kenneth Lindvall 

 

EKONOMI 
Föreningens ekonomiska ställning framgår av bifogat bokslut. 

Årets resultat  
Avsättning till underhålls- och förnyelsefond för sektion 1 är 91 200 kr. 
Avsättning till underhålls- och förnyelsefond för sektion 2 är 51 600 kr. 
Resultatet för år 2019 blev ett underskott med 406 009 kr. Orsak till underskottet i sektion 1 beror 
på ersättning av en trasig armatur, lagning av asfalt på gårdar och vägar, trädfällning och 
beskärning av träd, reparation av kallvattenläcka, renovering av två gårdslekplatser, byte 
redovisningsbyrå, extern revisor, advokatkostnad pga klander av stämmobeslut, ordförande 
stämma o andra advokatärenden samt avgift Lantmäteriet. Överskottet för sektion 2 beror på att 
det inte skett några löpande reparationer på garagelängorna. 

Enligt stämmobeslut 2019-03-25 har överskottet från 2018 för sektion 1 balanserats med 
596 363,01 kr och överskottet för sektion 2 balanserats med 10 978,60 kr. 

Balanserat resultat uppgår till 2 703 740 kr. 

Styrelsen föreslår till stämman att fatta beslut om att underskottet för sektion 1 balanseras med 
424 069 kr och att överskottet för sektion 2 balanseras med 18 060 kr. 

 

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

 

FÖRVALTNING 
Under året som gått har vi valt att prioritera de uppdrag som föregående stämmor har fattat 
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.  

Att fördela arbetet och finna bra rutiner inom styrelsen har varit en utmaning då stämman valde 
in en majoritet nya styrelsemedlemmar år 2019. Den psykosociala arbetsmiljön har varit mindre 
ansträngd det gångna året än året dessförinnan.  
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I mitten av juni lämnade en medlem en stämningsansökan mot föreningen till Mark- och 
miljödomstolen. Stämningen avsåg klander av stämmobeslut gällande Motion 6 angående Park 
och skogsområde, eventuellt jäv vid beslut om ansvarsfrihet, frågan om ansvarsfrihet eller ej samt 
att styrelsen skulle ha vägrat svara på frågor om garagerenoveringen. Medlemmen har efter 
årsstämman ställt frågor per e-post till styrelsen som hen har fått svar på men valde senare att gå 
vidare med att inlämna en stämningsansökan. Styrelsen tog juridisk hjälp att besvara stämningen. 
Under hösten kallades föreningen till domstolen för en muntlig förberedelse. Därefter har 
ytterligare skriftliga handlingar inlämnats till domstolen, där medlemmen har valt att dra tillbaka 
klander avseende jäv vid beslut om ansvarsfrihet, frågan om ansvarsfrihet eller ej samt att 
styrelsen skulle ha vägrat svara på frågor om garagerenoveringen. Kvar återstår därför endast 
frågan om stämmobeslut gällande motion 6. I skrivande stund är målet ännu inte avgjort men 
återkoppling till medlemmarna sker så snart detta är möjligt. Om föreningen förlorar målet 
kommer samtliga kostnader för stämningen att belasta föreningen, med avdrag för viss 
försäkringsersättning. Stämningsansökan har orsakat mycket extra arbete och tagit tid och energi 
från framåtskridande arbeten. 

Ett ärende har inkommit under året till följd av den allmänna dataskyddsförordningen GDPR där 
styrelsen gjorde en intresseavvägning för att se över sitt beslut i fallet.  

Styrelsemedlemmarna är inte boende på samfällighetens samtliga gårdar. Under året har vi 
saknat styrelsemedlem på en gård. Önskvärt är att det på gård utan styrelsemedlem finns en 
gårdsvärd som inte arbetar i styrelsen men kan vara en länk mellan medlemmar och styrelse och 
lyfta frågor av vikt för medlemmarna på gården.  

Under året har fem styrelsebrev delats ut med syfte att ge medlemmarna information om 
föreningens förvaltning. I samband med reparationer har informationsbrev delats ut till berörda 
medlemmar. 

Tre styrelsemedlemmar har genomfört utbildning hos Villaägarna i samfällighetsjuridik och 
samfällighetsförvaltning. 

 

EKONOMISK FÖRVALTNING 
Brüggemann System AB var föreningens entreprenör för den ekonomiska förvaltningen fram till 
2019-02-28 då företaget minskade sin redovisningsavdelning. Från och med 2019-03-01 har 
föreningen anlitat Almegard Accounting AB. Samarbetet mellan styrelsen och entreprenörerna 
har fungerat mycket väl under året.  

Ett fåtal medlemmar har haft betalningsproblem under året. De medlemmar som inte har betalat 
fakturan trots påminnelse har fått ett personligt besök av kassören tillsammans med annan 
styrelsemedlem. Totalt genomförde styrelsen ca 25 besök hos och samtal med medlemmar som 
trots påminnelse inte betalade fakturor. Inga fordringar har behövts lämnats till Kronofogden år 
2019. Under året har sena betalningar inneburit att medlemmen fått betala påminnelseavgift och 
ränta. 
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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 kontaktperson 
för grannsamverkan. 

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

 

MARK- OCH OMRÅDESSKÖTSEL 
Underhålls- och förnyelseplanen 
Som stöd för planering av arbete och ekonom har styrelsen tillgång till den plattform som HSB har 
med underhålls- och förnyelseplan.  

Parkering 
Medlemmarna har ett solidariskt ansvar för hur parkering på området sköts. Parkeringarna är 
endast avsedda för fordon som får framföras i trafiken (dvs. registrerade och i körbart skick). Flera 
avställda fordon har varit parkerade på området. Sådana fordon har fått lappar på vindrutan och 
ägarna har fått brev med begäran om att bilen ska flyttas från området. Om ägarna inte har varit 
boende i området har styrelsen skickat brev per post till dessa. 

Parkering utanför markerade p-platser riskerar att skada underlaget, skymma sikten för andra 
fordon samt hindra framkomligheten. Under året har styrelsen satt lappar på dessa fordon med 
uppmaning att omgående flytta dem. 

Asfaltering 
I höstas lagade en entreprenör skador på vägbanor i området i form av sprickor eller hål för att 
undvika olyckor och skador på fordon.  

Kantstenar 
Under året har Asfaltsläggarna AB åtgärdat lösa och ersatt saknade kantstenar på Sommarbo. 
Liknande arbete med kantstenar på Mjölnartäppan är budgeterat till år 2020. 

Lekplatser 
Under sommaren bildades en arbetsgrupp för lekplatser. Detta resulterade i en renovering av 
lekplatserna på gård B och E under hösten. Eftersom leveranser till och arbeten på lekplatserna till 
gård D, H och K inte gick att ordna innan årets slut är dessa arbeten bordlagda till år 2020 och 
finns med i budget. Informationsskyltar till samtliga lekplatser installerades på grund av försenad 
leverans först i början av år 2020. 

Boulebana 
Under våren anlade entreprenören en boulebana på gräsytan utanför Mjölnartäppan 82-86 i 
enlighet med stämmobeslut. Medlemmar kunde därefter använda banan. Till följd av 
skadegörelse blev banan skadad. Engagerade medlemmar kunde på egen hand laga ytan. 

http://www.tallkobben.se/
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Övrigt 
Städdagar genomfördes lördagen den 27 april och söndagen den 27 oktober. Sandupptagning 
skedde efter vårstädningen. 

Den arborist som förening anlitar har under året utfört arbeten med att beskära träd samt fälla 
och frakta bort riskträd från hela området men med fokus på skogsområdet mellan Sommarbo 
och Lerstensvägen efter förra vinterns stormar. I samband med arbetet i skogen demonterades 
även en trädkoja och virket fördes bort. 

Räddningstjänsten sanerade i våras bränsle/olja på Lerstensvägen och in på Sommarbovägen efter 
en bil med trasiga ledningar samt i anslutning till gård K på Mjölnartäppan efter en lastbil. Utan 
åtgärd hade det kunnat orsaka trafik- och miljöfara. 

För att få ner fordonshastigheten inom området har föreningen haft mobila farthinder vid infarter 
till gårdar under perioden mellan vår- och höststädningen.  

Generellt sett tillåter styrelsen inga nya överträdelser där medlemmar breddar sina tomter på 
samfällighetens mark. Under året har styrelsen hanterat ett par sådana ärenden. 

Farsta Trafikskola AB har varit entreprenör för vinterväghållningen under säsongerna 2018/2019 
och 2019/2020. Under förra säsongen inträffade ett par skador på hängränna utanför 
undercentralen på Mjölnartäppan och en påkörd stolpe till brandflagga vid undercentralen på 
Sommarbo. Dessa skador har entreprenören åtgärdat utan kostnad för föreningen. På gångstigen 
mellan Lerstensvägen och Sommarbo sattes skyltar upp för att informera om att stigen inte 
vinterväghålles. 

 

SEKTION 2 – GARAGE I LÄNGA 
Slutarbeten av renoveringen på garagelängorna skedde under våren. Inom två år därefter ska 
föreningen initiera en garantibesiktning där entreprenören har skyldighet att åtgärda eventuella 
anmärkningar från denna besiktning. 

I höstas fick ett garage i den övre av längorna på Sommarbo in vatten efter en längre tids 
regnande. Det rinner ned från berget och befintlig dräneringen runt garaget kan inte hantera 
mängden vatten. Arbete för att åtgärda detta finns med i styrelsens förslag till budget för år 2020.  

Elmätare i garagelänga 
Styrelsen har läst av elmätarna flera gånger under året för att kontrollera funktionen på mätarna. 
Vid årsskiftet gjordes en avläsning för att få fram årsförbrukningen för år 2019.  

Laddning av elbil i garagelänga 
Att ladda elbilen i vanliga eluttag medför en stor brandrisk. I styrelsebrev har medlemmar fått 
information om riskerna och om den skyldighet de har att informera styrelsen om de laddar bil i 
garage i länga samt vilka åtgärder de har vidtagit för att säkerställa laddningen.  
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MARKBUNDEN INFRASTRUKTUR 

Belysning 
I början av året flyttades de vandalklassade armaturerna från garageplanerna på Sommarbo till 
gångvägen mellan Sommarbo och Lerstensvägen. På samtliga garageplaner installerades 
lågenergiarmaturer av LED-typ.  

Under 2019 gick en belysningsstolpe av på grund av korrosion. Den har ersatts av ett nytt 
fundament, stolpe och armatur. Den nya stolpen är något högre än befintliga armaturers stolpar 
på gångvägar och gårdar i området och bör vara en riktlinje när det gäller längd vid kommande 
stolpbyten. 

I samband med en stöld av hjul från en bil på den mellersta parkeringen på Sommarbo har luckan 
till en belysningsstolpe försvunnit, troligtvis för att kunna mörklägga parkeringen. Luckan är ersatt 
med hjälp av en belysningsentreprenör. 

Under hösten genomförde styrelsen en enkät bland medlemmarna för att få deras åsikter i 
behovet att förtäta gång- och gårdsbelysningarna i medlemmarnas närområde. De inlämnade 
svaren kommer att bearbetas under 2020. 

Värme- och vattenkulvert 
Läckaget från värmeanläggningen har varit relativt konstant under året. Mjölnartäppans 
undercentral har krävt ett till två besök i veckan för påfyllnad och Sommarbos undercentral har 
krävt dagliga besök. Utflödet är dock för lågt i båda områden för att en felsökning har kunnat 
genomföras med gott resultat. 

I september inträffade ett läckage på kallvattenledningarna vid infarten till A-gården Sommarbo. 
Kallvatten flyter bara ut från undercentralen och därför kan man inte se skillnad på läckage och 
förbrukning av kallvatten till skillnad från värmevattnet. Läckan identifierades genom att vatten 
strömmade upp till markytan. 

Avläsning 
Medlemmarna har haft möjlighet att lämna in två självavläsningar under året och vid årsskiftet 
gjordes en avläsning för att få fram årsförbrukningen för år 2019.  

Underhåll 
Ett läckage på ett filter på gasklockan i undercentralen på Mjölnartäppan har lagats. Båda 
undercentralerna har fått sina tryckutjämningskärl garantiutbytta. De gamla avgasarna har 
uppdaterats till nya för att minimera korrosionen i rörledningarna (kulvertarna). 

Efter rapporterade droppläckage har några kallvattenventiler och värmevattenventiler bytts ut. En 
energimätare har bytts ut. 
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Framtidsprojektet 
För att kunna överlåta det nya kulvertsystemet efter ombyggnad till Vattenfall behöver 
anläggningsbeslutet ändras så att dessa gemensamhetsanläggningar inte längre är föreningens 
ansvar. I samtal med handläggare på Lantmäteriet konstaterade dessa att det inte är möjligt för 
föreningen att finansiera arbetet och debitera medlemmarna för kostnaderna om inte kulverten 
är föreningens egendom. För att Vattenfall ska ta ansvar för kulverten kräver de äganderätt. Med 
anledning av detta är en direktanslutning till Vattenfall omöjlig vid föreningsfinansiering. 

Skicket på befintligt kulvertsystem är inte kritiskt men med hänsyn till ålder föreligger en stor risk 
för en större skada uppstår varför det är nödvändigt för föreningen att inom en snar framtid finna 
en lösning. 

Vid stämman 2019 fattades ett beslut att undersöka om gemensam bergvärme är ett tänkbart 
alternativ för föreningen. Detta alternativ kräver att man uppdaterar kulverten vilket leder till att 
en bergvärmelösning i det utförandet blir en tilläggskostnad för föreningen. På längre sikt kan den 
tilläggskostnaden kompenseras genom lägre energikostnader. Dock måste uppdatering av 
kulverten ske innan arbetet med bergvärmelösning kan genomföras. 

Dagvattenbrunnar 
Efter sommaren genomförde vi slamsugning av dagvattenbrunnar, 33 st på Sommarbo och 24 st 
på Mjölnartäppan. Entreprenören konstaterade att samtliga brunnar som slamsugits har full 
funktion. På gård C Sommarbo har brunnen dock rottillväxt. Fyra brunnar har fått nya 
brunnsgaller på grund av att tre befintliga hade trasiga gallerpinnar eller en brunn helt saknade 
galler. Leverans och installation av fallskydd i dagvattenbrunnar inne på gårdarna blev försenat 
men kommer att ske i början av 2020. 

 

KABEL-TV/FIBER 

Sedan 2018-01-01 finns ett gruppavtal som omfattar ett utökat TV-programutbud med Com Hem. 
Avtalet löper till och med 2022-12-31. 

Under året har Open Infra Core AB (tidigare Stadsnätsbolaget Sverige AB) installerat fiber till de 
medlemmar som tecknat avtal gällande anslutning till fibernät inom samfälligheten. Avtalen med 
Open Infra Core AB ligger utanför föreningens anläggningsbeslut och sker mellan företaget och 
enskilda medlemmar. Styrelsen har endast samverkat med företaget vid arbeten på föreningens 
mark.  
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TACK 

Vi vill rikta ett särskilt tack till dig som har arbetat tillsammans med styrelsen under året i något 
projekt eller som har svarat på våra frågor i vår gemensamma strävan att föra föreningen framåt! 

 

Jordbro 2020-03-03 

 

      
Karin Glanshed  Gunwor Bergh  Jennie Björnell 

 

    
Lars Erkstam  Johanna Sidestål  

 

      
Fredrik Eriksson  Rolf Eriksson  Thommy Johansson  

 

     
Robert Lennartsson  Sten Wiktorsson 
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Resultaträkning 2019 
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Balansräkning 2019 
 

 
 



Sida 15 

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

Redovisat resultat 2019 
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Värmeförbrukning, statistik och justeringsuppgifter, 2019 

 

 

 
 
 
Kallvattenförbrukning, statistik och justeringsuppgifter, 2019 
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Garageelförbrukning, statistik och justeringsuppgifter, 2019 
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Revisionsberättelse 2019 
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Revisionsberättelse 2019, fortsättning 
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Revisionsberättelse 2019, fortsättning 
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Bakgrund 
Gårds- och gångvägsarmaturerna bestod tidigare av kvicksilverarmaturer som hade en större 
strömförbrukning än de LED-armaturer som installerats de senaste åren. Det innebär att det är 
möjligt att utöka med fler armaturer utan att behöva förstärka befintligt el kablage för armaturer. 
Samfälligheten har för närvarande 97 gårds- och gångvägsarmaturer. 

Under 2019 gick en armaturstolpe av och ett nytt fundament, stolpe och armatur installerades på 
samma plats. Denna installation kostade cirka 25 000 kr. Marken på platsen är så kallad mjukmark. 
Vid en förtätning kan det föreligga behov att gräva genom asfalterade ytor samt att bearbeta 
underliggande berg. Detta fördyrar priset för en ny armaturstolpe och ledningsdragningar. 

I slutet av 2019 genomförde styrelsen en enkät bland medlemmarna för att få reda deras eventuella 
synpunkter på och önskemål om förtätning av armaturstolpar eller annan förstärkning av befintliga 
armaturstolpar inom sitt närområde. Givetvis kunde medlemmarna lämna synpunkter och önskemål i 
andra delar av området. Resultatet från enkäten sammanställs under våren 2020. 

 

Bedömning 
För att kunna komma igång med förtätningen under 2020 och inte vänta på definitivt besked till 
stämman 2021 föreslår styrelsen att medel avsätts för budgetåret 2020, som ett första steg i 
förtätningen, samt att en grupp av frivilliga medlemmar tillsammans med styrelsemedlem(mar) bildar 
en projektgrupp, som tar fram en prioriteringslista ur vilken de mest önskvärda armaturerna 
installeras för en kostnad, som tillåts inom den godkända ramen i 2020 års budget. 

Det som återstår i prioriteringslistan men inte ryms inom angiven budget kommer då att bli föremål 
för en proposition inför 2021 års stämma. Erfarenheten från det första steget kan även vara 
vägledande vid efterföljande förtätning. 

 

 

 
 

Proposition 1 – Förtätning av 
gårds- och gångvägsarmaturer 
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Proposition 1 – Förtätning av gårds- och gångvägsarmaturer, fortsättning 

 

Yrkande 
Styrelsen föreslår stämman:  

• att ge styrelsen i uppdrag att skapa en projektgrupp med styrelsemedlemmar och frivilliga 
medlemmar för att skapa en prioriteringslista på förtätning av armaturstolpar eller annan 
förstärkning av befintliga armaturstolpar. 

• att bevilja 150 000 kr i budgeten för år 2020 för att påbörja arbetet med förtätning. 

I styrelsens budgetförslag finns kostnad för detta arbete. Om stämman avslår styrelsens yrkande bör 
budgeten justeras i samband med beslut om budget. 

Styrelsen 
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Inför de fyra senaste årsstämmorna har styrelsen i styrelsebrev uppmuntrat medlemmar att lämna in 
motioner till stämmorna men samtidigt vädjat till medlemmarna att se till att motionerna innehåller 
vissa uppgifter. 

I år valde styrelsen att återkoppla till medlemmar som lämnat in motioner där styrelsen kände att det 
fanns en osäkerhet på vilket/vilka yrkanden motionen innehöll. 

Återkoppling har skett i personliga möten, per brev eller e-post. Några motionärer har då förtydligat 
sina motioner eller lämnat kompletterande uppgifter.  

Styrelsen har i beredningen av motionerna tydliggjort vilka yrkanden som vi uppfattat att motionen 
innehåller och därmed berett. 

 
 
 

Motioner – förord från styrelsen 
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Motion 1 – Utbyte slipers 
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Aktuellt område vid gård A behöver renoveras. Numera finns fler alternativ än när området byggdes 
som är mer miljövänliga än slipers, såsom L-stöd eller mur. 

När det gäller belysning har styrelsen genomfört en enkät som kommer att medföra utökade 
belysningspunkter inom föreningens område, vilket även framgår av styrelsens proposition 1 – 
Belysning. 

 

Yttrande 
Styrelsen har tolkat att yrkandet i motion 1 är att byta ut slipers i trappen från gård A mot gård B. 
Styrelsen har även tolkat att det finns ett yrkande i motionen som omfattar en ny belysningsarmatur 
på platsen. 

Styrelsen föreslår stämman:  

• att avslå motionens yrkande gällande byte av slipers.  

• att ge styrelsen i uppdrag att se över området och i budgeten för år 2021 inkludera kostnad 
för renovering av trapp och anslutande nivåstöd. 

• att avslå yrkandet gällande armatur med hänvisning till styrelsens proposition 1 – Belysning. 

 

Styrelsen 

Beredning motion 1 –  
Utbyte slipers 
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Motion 2 – Måla parkeringsrutorna på gästparkeringen 
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I föreningens anläggningsbeslut finns det totalt 152 parkeringsplatser. Förutom parkeringsytorna vid 
garagelängorna finns fyra separata parkeringsytor i anslutning till gårdar med vidbyggt garage. Efter 
anläggning av området har tidigare styrelser i strid med anläggningsbeslutet utökat antalet platser på 
Sommarbo med ytterligare några.  

”…En samfällighetsförening ska se till att parkeringsplatserna hålls i ett visst skick för att de ska kunna 
nyttjas av delägarna i samfälligheten. Föreningen får i detta varken minska eller öka antalet 
parkeringsplatser utan att ändring av anläggningsbeslutet.”  
Förbundsjurist Anton Persson, Villaägarna 

Utan att ändra anläggningsbeslutet kan föreningen alltså inte utöka antalet platser ytterligare utan 
måste bibehålla antalet och därmed storleken på befintliga platser vid bättringsmålning.  

I samband med garagereparationen år 2018 var det planerat att måla rutorna när ytorna vid garagen 
ändå var avstängda. Tyvärr var det inte möjligt att genomföra med anledning av att garagearbetet 
krävde mer ytor än planerat. 

Precis som motionären beskriver är avsaknad av tydliga linjer på våra parkeringsplatser ett problem 
då fordon inte parkerar inom linjerna och därmed riskerar att ta för stort utrymme jämfört med 
planerat vilket för med sig att antalet tillgängliga platser blir än färre.  

I en offertförfrågan på liknande arbete inkom pris på ca 120 000 kr. 

 

Yttrande 
Styrelsen har tolkat att yrkandet i motionen är en begäran att låta måla linjerna på parkeringarna. 

Styrelsen föreslår stämman:  

• att bifalla motionen. 

I styrelsens budgetförslag finns kostnad för detta med. Om stämman avslår motionärens yrkande bör 
budgeten justeras i samband med beslut om budget. 

Styrelsen 

Beredning motion 2 –  
Måla parkeringsrutorna på 

gästparkeringen 
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Motion 3 – Införa P-skiva 
 

 

 



Sida 31 

 

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

 

I styrelsens proposition framlagd på föreningsstämman 2016-03 21 står att medlemmar under många 
år uttryckt missnöje med de rutiner som gällt för gemensamma parkeringsytor. Styrelser har genom 
åren försökt hitta lösningar men det är en fråga som ständigt återkommer i motioner till årsstämman 
och i kontakter med styrelsen. 

Vid föreningsstämman 2016-03-21 la styrelsen i en proposition fram tre alternativ till lösning; 

• Samma regler ska gälla på samtliga föreningens parkeringsytor. Varje fastighet får ett 
parkeringstillstånd för boende. Med parkeringstillstånd är det fri boendeparkering upp till 48 
timmar och därefter parkering mot avgift. Övrig parkering är fri upp till 3 timmar och därefter 
parkering mot avgift, där betalningsalternativ beror på entreprenör. Parkeringsförbud införs 
på samtliga gårdar. I övrigt hänvisas boende och besökande till egna uppfarter (för 
medlemmar på bilgårdar) och garage. 

• Släpp all parkering fri och ta bort bevakning. Medlemmarna blir solidariskt ansvariga att 
gemensamt lösa parkeringsfrågan. 

• Något förslag som framlades vid stämman. 

Stämmobeslutet blev då att all parkering skulle släppas fri och att bevakningen skulle tas bort. 
Medlemmarna blev solidariskt ansvariga att gemensamt lösa parkeringsfrågan.  

Vid föreningsstämman 2017-03-27 avslogs en annan motion gällande reglering av parkeringar. 

Regelverk för att reglera parkering på våra gemensamma ytor måste ske i syfte att gynna alla 
medlemmar. Styrelsen ser en risk i att införa korta parkeringsperioder som den motionären föreslår, 
vilket skulle begränsa medlemmarnas möjlighet att använda våra parkeringsplatser effektivt. 

Beredning motion 3 –  
Införa P-skiva 
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Beredning motion 3 – Införa P-skiva, fortsättning 
 

Yttrande 
Styrelsen har tolkat att yrkandet i motion 3 är att införa en begränsning på fyra timmars parkering 
med P-skiva på våra gemensamma parkeringsplatser.  

Styrelsen föreslår stämman: 

• att avslå motionen. 

 

Styrelsen 
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Motion 4 – P-platser 
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Då motion 4 i sak tangerar innehållet i motion 3 hänvisar styrelsen även till beredningen densamma. 

Motionären till motion 4 påvisar inget skriftligt stöd för sitt påstående att en fastighet på en bilfri 
gård har 1,5 parkeringsplatser till förfogande.  

När området bildades gjordes en beräkning på att antal parkeringsplatser för fastigheter med garage i 
länga skulle uppgå till ca 0,8 platser utöver garaget i längan och för fastigheter med vidbyggt garage 
skulle antalet uppgå till ca 0,4 platser utöver eget garage och uppfarter. 

Sedan några år tillbaka uppmanar styrelsen fordonsägare som ställt ett avställt fordon på 
gemensamma parkeringsplatser att flytta det. I de fall fordonet inte flyttas inom angiven tid har 
styrelsen möjlighet att begära hjälp från kommunen med att frakta bort fordonet.  

 

Yttrande 
Styrelsen har tolkat att yrkandet i motion 4 är att ge styrelsen i uppdrag att ta fram en lösning för P-
platser.  

Styrelsen föreslår stämman: 

• att avslå motionen och  

• att återigen besluta göra medlemmarna solidariskt ansvariga att gemensamt lösa 
parkeringsfrågan.  

Till kommande årsstämmor står det medlemmarna fritt att lägga fram nya förslag på 
parkeringsregler. 

 

Styrelsen 
 

Beredning motion 4 –  
P-platser 
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Motion 5 – Parkeringsbevakning 
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Inom Tallkobbens samfällighet finns endast en regel och det är att medlemmarna är solidariskt 
ansvariga att gemensamt lösa parkeringsfrågan på markerade platser. Tyvärr respekteras inte detta 
av alla medlemmar.  

Då vissa parkeringsplatser har bristande linjemarkeringar kan det vara svårt för en bilförare att 
parkera korrekt. Innan detta är åtgärdat bör ingen bevakning ske på parkeringsytorna men på övriga 
ytor. 

 

Yttrande 
Styrelsen har tolkat att yrkandet i motion 5 är att anlita en entreprenör för att bevaka att parkering 
endast sker på markerade platser med undantag för tillfälliga tillstånd för hantverkare. 

Då en av motionärerna arbetar i styrelsen avstår styrelsen från att göra någon bedömning av 
motionen. 

 

Styrelsen 
 

Beredning motion 5 –  
Parkeringsbevakning 
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Motion 6 – Kantsten 
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Motion 6 – Kantsten, fortsättning 
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De flesta av kantstenarna inom vårt område har suttit i över fyrtio år. Tyvärr innebär det att 
fästmassan blivit sämre med åren och då behövs inte mycket för att de ska lossna. Kantstenen kan 
lossna även när mindre fordon kör på dem upprepade gånger.  

En av förutsättningarna i nuvarande avtal för vinterväghållning är att entreprenören inte ansvarar för 
skador på föremål som inte är märkta med ex snöstakar. Under vintern har det endast skett arbete 
med snöröjning och sandning ett fåtal gånger. Vid ett tillfälle noterade entreprenören att trots att 
han inte var på kantstenarna flyttades de av trycket från blötsnön som pressades mot kantstenarna. 
Om styrelsen skulle teckna avtal med entreprenören för vinterväghållning enligt motionen riskerar 
detta att bli mycket dyrare då det tvingar entreprenören att ta höjd för dessa kostnader. 

Under år 2019 gjorde styrelsen en inventering av kantstenar. På Mjölnartäppan identifierade vi då 17 
platser som behövde åtgärder och på Sommarbo identifierade vi 15 platser. De åtgärder med 
kantstenar som Asfaltläggarna utförde under hösten 2019 på Sommarbo var en budgeterad åtgärd. 
Åtgärder med kantstenar på Mjölnartäppan finns med i budgeten för år 2020. 

Styrelsen kommer att göra ny inventering av kantstenarna under år 2020 och se om alternativa mera 
hållbara lösningar kan genomföras. Styrelsens uppfattning är att fortsatt arbete med kantstenar ska 
ske, men att styrelsen även bör se över möjligheten att på vissa platser istället ta bort kantstenar för 
att ersätta dem.  

Beredning motion 6 –  
Kantsten 



Sida 40 

 

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

Beredning motion 6 – Kantsten, fortsättning 

 

Yttrande 
Styrelsen tolkar det som att motionärens yrkande är att stämman beslutar ge styrelsen i uppdrag att 
besiktiga området före och efter snöröjningssäsongen.  

Vidare tolkar vi det som att motionären yrkar på att styrelsen upprättar avtal med entreprenör för 
snöröjningssäsongen som innefattar återställning av skador på kantstenar efter säsong. 

Utöver detta tolkar vi det som att motionären yrkar på att stämman beslutar att medel som avsatts 
för lagning av kantstenar som ej förbrukats ska betalas tillbaka till medlemmarna. 

Styrelsen föreslår stämman: 

• att avslå motionen. 

 
Styrelsen 
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Motion 7 – Ersätta betongblock med bommar 
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Medlemmar och transporter till medlemmar såsom taxi och varutransporter respekterar inte 
gällande lagstiftning trots att skyltar finns som tydligt visar att vägarna är gång- och cykelvägar samt 
att samtliga gårdar har skyltning som visar att det är gångfartsområde. Styrelsen håller med 
motionären om att detta är ett problem. 

På två platser finns redan P-bommar som hindrar genomfartstrafik med bilar.  

Utöver dessa placerar styrelsen ut betongsuggor efter sandupptagningen på våren fram till 
vintersäsongen börjar på andra platser för att även där hindra genomfartstrafik. Det bör finnas mer 
än en utrymningsväg från varje gård. 

  

Yttrande 
Styrelsen har tolkat det som att yrkandet i motion 7 är att installera fjädrande bommar där 
betongsuggor brukar placeras. 

Styrelsen föreslår stämman: 

• att bifalla motionen med tillägg för  

• att ge styrelsen i uppdrag att montera bommar men överlåter till styrelsen att besluta om 
lämplig typ av bom samt placering för att optimera nyttan. 

I styrelsens budgetförslag finns kostnad för installation av två bommar med. Om stämman avslår 
motionärens yrkande bör budgeten justeras i samband med beslut om budget. 

 
Styrelsen 

 

Beredning motion 7 –  
Ersätta betongblock med 

bommar 
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Motion 8 – Bommar och trafikmärken gård F & K 
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Motion 8 - Bommar och trafikmärken gård F & K, fortsättning 
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Då motion 8 i sak tangerar motion 7 hänvisar styrelsen även till beredningen av densamma.  

 

Yttrande 
Styrelsen har tolkat att yrkandet i motion 8 är att installera bommar på två specifika platser i 
anslutning till gård F och K samt montera vägskyltar i anslutning till K-gården. 

Styrelsen föreslår stämman 

• att bifalla motionen med tillägg för 

• att överlåta till styrelsen att besluta om placering för att optimera nyttan. 

I styrelsens budgetförslag finns kostnad för installation av två bommar och skyltning. Om stämman 
avslår motionärens yrkande bör budgeten justeras i samband med beslut om budget. 

 

Styrelsen 
 

Beredning motion 8 –  
Bommar och trafikmärken  

gård F & K 
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Motion 9 – Motioner - regelverk 
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Motion 9 – Motioner - regelverk, fortsättning 
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Under många år har inlämnade motioner skapat osäkerhet både i hur styrelsen ska bereda dem men 
även vad stämman har att ta ställning till i de fall motionen har saknat ett tydligt yrkande. En av 
riskerna med en oklar motion är att medlemmarna kan ha svårt att veta vad den innehåller och 
kanske till och med väljer att inte närvara vid stämman om det inte är ett område som berör 
medlemmen.  

Sedan december 2016 har styrelsen i styrelsebrev inför stämmorna betonat vikten av att vissa 
punkter ska finnas med för att motioner ska komma med i kallelsen. 

Motionärerna som båda är befintliga styrelsemedlemmar föreslår en ny formalitet för motioner till 
framtida stämmor för att förenkla arbetet för framtida styrelser och stämmor. 

 

Yttrande 

Styrelsen har tolkat att yrkandet i motion 9 är att stämman ska besluta om att ett antal uppgifter ska 
finnas med i motionen för att den ska komma med i kallelsen samt att det i motioner vid hänvisning 
till lagar, stadgar etc ska innehålla tydlig hänvisning till kapitel och paragrafer. Vidare att stämman ger 
styrelsen mandat för att återlämna motion till motionären om något av detta saknas, för 
komplettering, omskrivning eller återtag.  

Då motionärerna arbetar i styrelsen avstår styrelsen från att göra någon bedömning av motionen.  

 
Styrelsen 

 

Beredning motion 9 –  
Motioner - regelverk 
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Motion 10 – Motioner 
 

 
 



Sida 50 

 

 

Motion 10 – Motioner, fortsättning 
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Då motion 10 i sak tangerar motion 9 hänvisar styrelsen även till motion 9 och beredningen av 
densamme. 

I stadgarna för Tallkobbens samfällighet finns §15 som rör motioner. Där står att läsa att medlem 
genom motion kan väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på 
ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. Styrelsen skall bereda 
angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med 
förvaltningsberättelsen. 

Skrivelsen som motionären har bifogad till motionen är inte skriven av Erik Bodin, förbundsjurist på 
Villaägarna. Texten är endast ett kort utdrag från hemsidan för Doppingens Samfällighet 
https://www.villaagarna.se/samfalligheter/alla-samfalligheter/doppingens-samf/bra-att-veta-om-
samfalligheten/om-motioner/ om rutinerna för hantering av motioner hos den föreningen.  

 

Yttrande 
Styrelsen har tolkat att yrkandet i motion 10 att stämman beslutar ge styrelsen i uppdrag att följa den 
bifogade texten över hur en motion ska behandlas.  

Styrelsen föreslår stämman: 

• att avslå motionen 

• att ge styrelsen i uppdrag att ta fram en samlad rutin för hur motioner ska hanteras i 
framtiden.  

 

Styrelsen 
 

Beredning motion 10 –  
Motioner 

https://www.villaagarna.se/samfalligheter/alla-samfalligheter/doppingens-samf/bra-att-veta-om-samfalligheten/om-motioner/
https://www.villaagarna.se/samfalligheter/alla-samfalligheter/doppingens-samf/bra-att-veta-om-samfalligheten/om-motioner/
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Motion 11 – Läckor och redovisning 
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I föreningens anläggningsbeslut står det att: 

”Kostnaden för förbrukning av vatten och fjärrvärme fördelas genom individuell mätning i varje 
fastighet.” 

Föreningens totala kostnad för vatten och fjärrvärme har i flera år fördelats utifrån varje medlems 
förbrukning i förhållande till total förbrukning.  

I kallelsen till årsstämman presenterar styrelsen statistik över total kostnad och medlemmarnas 
totala förbrukning.  

Totalt förbrukar föreningen mer värme än det medlemmarna förbrukar i sina fastigheter. Orsaken är 
skillnaden mellan köpt energi från Vattenfall och redovisad förbrukning i varje enskild fastighet, så 
kallad spillvärme. Orsaken till spillvärme är värmeförlust i värmeväxlaren, värmeförlust i 
rörledningarna och enligt experter kan även energimätarna visa för lite på grund av låga flöden. 

Energideklarationen skall ske på den avlästa energiförbrukningen, och därmed inte i kronor, i varje 
fastighet. Förbrukningen inkluderar då inte spillvärme. 

 

Yttrande 
Styrelsen tolkar det som att motionärens yrkande är att stämman beslutar att läckage ska redovisas 
separat för medlemmar. 

Styrelsen föreslår stämman 

• att bifalla motionen och ge styrelsen i uppdrag att redovisa mängden spillvärme i statistiken i 
kallelse till årsstämman. 

 
Styrelsen 

 

Beredning motion 11 –  
Läckor och redovisning 
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Motion 12 – Medel uttagna av medlemmar 
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Motionären påvisar inget skriftligt stöd för sitt påstående att medel ska betalas tillbaka till 
medlemmarna varje år. Inte heller styrelsen finner något stöd för påståendet då ingen paragraf i 
stadgarna föreskriver att en kontant återbetalning skall ske till medlemmarna.  

I stadgarna för Tallkobbens samfällighet finns §17 som rör ”Disposition av avkastning”. Där står att 
läsa att fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten(erna). 
Styrelsen tolkar detta enligt Svensk ordbok, som utges av Svenska akademien, som säger att 
avkastning innebär  ”produktionsresultat som frambringas av (viss) ekonomisk satsning”. Det anser 
inte styrelsen är detsamma som ett överskott på grund av ej utförda arbeten. Arbeten som i stället 
lagts på kommande år. 

Då denna motion berör ekonomi valde styrelsen att rådfråga föreningens auktoriserade revisor, 
Jacob Biderholt, Parameter Revision, angående inlämnade motioner som skrev bland annat följande: 
”Stämman fattar beslut om vad man gör med resultatet. Även om det stå lite oklart i paragrafen i 
stadgarna skulle jag säga att det är så. Dvs ni som styrelse ska ta upp motionen på stämman och 
avhandla den, men förklara att det är stämman som beslutar om resultatdispositionen. Enskild 
medlem har dock rätt att rösta för en annorlunda resultatdisposition än den som föreslås av styrelsen 
(och godkänts av revisor). 
Men man får inte hålla på och urholka en samfällighet (eller förening) på medel de år då man har 
mindre kostnader och man ser underhåll som kommer komma senare år.  Förklara för medlemmarna 
att man kan betala ut överskott men att ni då måste höja uttaxeringen med liknande belopp nästa år 
för att skapa balans i bokföringen.” 

Revisorn avslutar även med att en eventuell utbetalning går emot revisorns rekommendationer. 

Yttrande 
Styrelsen har tolkat att yrkandet i både motion 12 är att stämman beslutar att medel som ej 
förbrukats under föregående år betalas tillbaka till medlemmarna.  

Styrelsen föreslår stämman: 

• att avslå motionen. 

Styrelsen 

Beredning motion 12 –  
Medel uttagna av medlemmar 
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Motion 13 – Överskott återbetalas 
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Då motion 13 i sak tangerar motion 12 hänvisar styrelsen till beredningen av densamma. 

 

Yttrande 
Styrelsen har tolkat att yrkandet även i motion 13 är att stämman beslutar att medel som ej 
förbrukats under föregående år betalas tillbaka till medlemmarna.  

Styrelsen föreslår stämman: 

• att avslå motionen. 

 

Styrelsen 
 

Beredning motion 13 –  
Överskott återbetalas 
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Motion 14 – Lån sektion 2 
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Då skrivelsen inte innehåller något yrkande betraktar styrelsen den inte som en motion utan som en 
skrivelse. Vi har därför behandlat detta som en inkommen skrivelse och besvarar den på stämman 
under punkten ”Övriga frågor och inkomna skrivelser”. 

 

Yttrande 
Skrivelsen innehåller inget yrkande och bör därför lämnas utan åtgärd men den lyfts under punkten 
”Övriga frågor och inkomna skrivelser”. 

 

Styrelsen 
 

Beredning motion 14 –  
Lån sektion 2 
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Under flera år har ersättningen varit kopplad till prisbasbeloppet. För år 2020 uppgår prisbasbeloppet 
till 47 300 kr.  

Styrelsen föreslår stämman att liksom för år 2019 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 2020 ska uppgå till 5 000 kr. 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ersättning till styrelsemedlemmar för år 2020 ska uppgå 
till fyra gånger prisbasbeloppet med avdrag för 5 000 kr, vilket innebär 184 200 kr.  

 

Styrelsen 

 

Förslag till ersättning för 
styrelsemedlemmar och revisorer 
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I styrelsens förslag till budget för år 2020 ingår kostnader för värme, vatten och garageel vilka kommer 
att vidaredebiteras medlemmarna efter verklig förbrukning. Förutom löpande kostnader såsom 
vinterväghållning, vår- och höststädning, reparationer av ev skador på värme- och vattenledningar samt 
administrativa kostnader har vi för avsikt att under året bl.a. genomföra följande: 
 

• renovering av lekplatser, prioriterade i år är gård D på Sommarbo samt gård H och K på 

Mjölnartäppan, 

• renovering av gräsytor på gård B på Sommarbo samt gård F på Mjölnartäppan, 

• skyltar till lekplatserna, 

• inköp och installation av fallskydd i dagvattenbrunnar inne på gårdarna, 

• fällning av skadade träd samt beskärning av träd, 

• förtätning av armaturer inom området enl proposition 1,  

• byte av armaturer vid fotbollsplanen, 

• byte av stängsel runt fotbollsplanen inkl borttagning av sly och träd 

• installation av två bommar på gång- och cykelvägar enl förslag i motionerna 7 och 8,   

• återställning av kantstenar, 

• målning av linjer på parkeringsplatser enl förslag i motion 2, 

• anlita extern revisor enligt stämmobeslut, extern ordförande till stämma och 

• utbildning för styrelsemedlemmar. 

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

 

Styrelsen 

Styrelsens förslag till 
budget för år 2020 
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Styrelsen föreslår följande budget för år 2020 – Sektion 1 
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Styrelsen föreslår följande budget för år 2020 – Sektion 2 
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Styrelsen föreslår följande budget för år 2020 – Total 
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 På grund av variation i värme- och vatten samt garageelförbrukning och särkostnader för 
fastigheter med garage i länga är debiteringen individuell per fastighet. 

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

 Förfallodagar är 2020-02-28, 2020-05-31, 2020-08-31, 2020-11-30 och 2021-02-28. 

 Avgiften som förföll 2020-02-28 är preliminär och kommer att justeras 2020-05-31 enligt 
beslutad budget för 2020. 

 Avgiften som förfaller 2021-02-28 är preliminär och kommer att justeras 2021-05-31 enligt 
beslutad budget för 2021. 

 Vid förfallodagen 2020-05-31 justeras även kostnaden för individuell värme- och 
vattenförbrukning samt garageel för året innan dvs. 2019. 

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

Debiteringslängd för år 2020, 
Tallkobbens 

samfällighetsförening 



Sida 66 

 

 

Valberedningens förslag 

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

 

Valberedningen 
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Inkommen skrivelse 1 
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Då skrivelsen inte innehåller någon frågeställning har styrelsen inte heller något svar. Styrelsen 
instämmer med skribenten om vikten av att föreningen, både medlemmar och styrelse, följer skrivna 
regelverk och stämmobeslut. 

Skribenten framför dock ett antal påstående som styrelsen önskar bemöta.  

• Förtätning av belysningsstolpar: 
Skribenten visar inte på någon plats i kallelse eller protokoll för årsstämman 2012 att beslut 
fattats om en förtätning av belysningsstolpar. Styrelsen har inte heller funnit något sådant 
beslut i nämnda dokument varför påståendet kan antas vara oriktigt. Då kallelser och 
protokoll från årsstämmor sedan år 2008 är tillgängliga på föreningens hemsida finns 
möjlighet för medlemmar att själva bilda sig en uppfattning i frågan. 
Något som har behandlats är en övergång från kvicksilverarmaturer till mer miljövänliga 
armaturer. En medlem motionerade om en extra armaturstolpe år 2013 men den avslogs med 
hänsyn till det framtida bytet av armturer. 

• Gårdsombud: 
Det föreligger inget hinder i att utse gårdsombud/gårdsvärd för gården. Det är dock stämman 
som väljer att utse styrelsemedlemmar, vilka inte ens behöver vara medlemmar i föreningen. 

• Slamsugning: 
Slamsugning av dagvattenbrunnar ingår i det löpande underhållet. Det finns inga regler om 
hur ofta dagvattenbrunnar ska slamsugas. Det ligger i entreprenörens eget intresse att 
förorda att sådant ska ske ofta. Det viktiga är att dagvattenbrunnarna fungerar och att 
dagvattnet leds bort. Alla medlemmar bör rapportera brister till styrelsen. 

• Byte av sand i sandlådor: 
Byte av sand ska ske regelbundet. I samband med renovering av lekplatser byter vi även ut 
sanden i lekplatser men även i fallytor. Detta ingår även i det löpande arbetet. 

Årets förvaltningsberättelse informerar om vad som skett inom det löpande underhållet. Medlemmar 
som har en avvikande uppfattning kan genom motioner fastställa om vissa aktiviteter ska ske med 
viss periodicitet. Dock bör man beakta att alltför reglerade förhållanden kan motarbeta villigheten att 
ingå i en styrelse.

Svaromål på skrivelse 1 
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Inkommen skrivelse 2 – Tidigare presenterad som motion 14 
 
Se motion 14 på sidan 58. 
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Skrivelsen avser frågor gällande renovering av garagelängorna där beslut fattades på föreningens 
extrastämma 2018-02-12. I protokollet från extrastämman framgår under punkt 11 att endast de 
medlemmar som har del i sektion 2 var röstberättigade angående proposition 2. Under punkt 12 
justerades röstlängden med anledning av detta. 

Extrastämman beslutade tillstyrka alternativ 2 vilket innebar att föreningen kommer att debitera 
samtliga medlemmar med del i sektion 2 en extra kostnad/kvartal under fem år. 

När det gäller ränteavdraget som skribenterna saknat uppgift om stod det i styrelsebrevet från mars 
2019: 
”Det är snart dags för den årliga deklarationen. För de medlemmar som har del i garagelängorna har 
varje fastighet möjlighet att göra ett ränteavdrag på 623 kr för år 2018. Om det finns flera ägare till 
fastigheten ska detta belopp delas på antal delägare.” 
Enligt Skatteverket är en samfällighetsförening skyldig att lämna uppgifter som behövs för 
deklarationen, vilket föreningen alltså har gjort i detta brev och kommer att göra så årligen till året 
efter sista räntebetalningen. Någon kontrolluppgift ska inte lämnas. 

 

Styrelsen 

 

Svaromål på skrivelse 2 – 
tidigare presenterad  

som motion 14 
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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 30 mars 2020. 

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 30 mars 2020. 

  Kalvsvik 11:   

Fullmaktsgivarens/-givarnas namnteckning/-ar  och fastighetsbeteckning 


