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Årets ordinarie stämma
Årets ordinarie stämma äger rum ONSDAG den 29 mars kl 19.00 i Nöbbelövsgården.
Kallelse har delats ut i brevlådorna men finns också på hemsidan.
Tyvärr insmög sig ett fel i budgeten som rättats till i ett extra utskick. Anledningen förklaras nedan.

Komplettering och
förtydligande av budget
Tidigare års budgetar har hanterat värmekostnaderna
som ett eget projekt utanför driftbudgeten. I budgeten
för 2017 är värmen inlagd. I samband med det uppstod
ett fel som nu rättas till i det nya utskicket (se tabell
nästa sida).
Vi har nu varit utan värmemätare i flera år i avvaktan
på att Kraftringen skulle installera nya mätare. Vår avsikt är att få tillförlitliga mätvärden för en period och
därmed kunna se hur den verkliga förbrukningen är
fördelad mellan fastigheterna. Detta kommer då ligga
till grund för den slutliga avräkningen som avser perioden juli 2015 till tidpunkt för överlämnandet. Avräkningen kommer förhoppningsvis kunna ske under hösten.
Vi uppskattar att avräkningen kommer innebära att
varje fastighet i genomsnitt kommer få bidra med ca
2500 kr. Detta beror dels på att vi sannolikt tagit ut något för lite per tremånadersperiod under 2016 men
också på att den preliminära värmeavgiften vi tar ut är
lika stor alla perioder under året medan Kraftringen debiterar verklig kostnad varje månad. Då övergången till
Kraftringen beräknas under den varma delen av året
kommer räkningarna från Kraftringen till respektive
fastighet inledningsvis att vara låga. Under motsvarande period hade samfällighetens värmekonto tillförts
medel som skulle täcka de högre kostnaderna för den
kalla delen av året. Detta kommer nu inte ske på annat
sätt än i avräkningen.
I tabellen har också överföringen av medel från U&F
till att täcka en del av samfällighetsavgiften förtydligats.

Mätarbytet
Mätarbyteprojektet är nu nästan klart. Det har visat sig
finnas problem med ventilerna i ytterligare några hus.
Vi planerar därför att rörmokaren ska göra en sista insats på morgon och förmiddag den 24 mars. Det betyder att vattnet kommer vara avstängt under några
timmar på morgonen den 24 mars. Ytterligare information om avstängningstid kommer inom kort (epost samt meddelande på röda stolpen på sopstationen).
Det har visat sig att Kraftringen skickat ut räkningar på
fjärrvärme till er som redan är elkunder hos Kraftringen. Det är fel! Ni ska inte betala värme till Kraftringen ännu. Det har också gått ut meddelande om en
introduktionsavgift på 300 kr. Detta är också fel. Vi har
varit kunder sedan 1977 - 78 och är inga nya kunder. I
vårt avtal står att övergångskostnaden är 8 200 kr och
att vi sedan ska gå efter normal villataxa.

Tidpunkten för övergången till Kraftringen är ännu ej
bestämd. Vi hoppas ha fått klara besked från Kraftringen till stämman.

Gruppavtalet för bredband
Den första april träder gruppavtalet för bredband i
kraft. Du som redan är bredbandskund hos Comhem
kommer då se att avgiften för telefonabonnemang och
bredband på din räkning från Comhem ska vara noll
om du haft 100 Mbit/sek. Har du högre hastighet kommer du få betala en reducerad avgift till Comhem utöver avgiften till samfälligheten.
Du som inte har bredband hos Comhem men vill vara
med ska ringa Comhems kundtjänst och anmäla att du
är med i gruppavtalet. Du får då modem och kablar
hemskickat utan kostnad. Gör det redan nu så har du
utrustningen till den första april!

Så ersätt den ursprungliga tabellen med den reviderade!
__________________________________________________________________________________________________________________
PG Nilsson, Ordf Ståndskallets Samfällighetsförening. Tel 0705284856 E-post: pergran.n@gmail.com Hemsida: www.standskallet.se

Ståndskallets samfällighetsförening

14 mars 2017

Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd – Budget 2017
Komplettering och förtydligande av budget.
Budget för verksamhetsåret 2017
Intäkter och ingående kapital
Samfällighetsavgift
Samfällighetsavgift 1 (90 * 800)
Samfällighetsavgift 2 (90 *3 000)
Överförda medel från U&F (90 * 6 200 kr)
Intäkter värme
Prel värme- och vattenavgift mars - maj (90 *5 540)
Uppskattat bel. för avräkning för perioden 2015 - 2017 (90*2500)
Övriga intäkter
Rensavgifter
Ingående kapital
Underhålls & förnyelsefond (U&F) efter överföring till samf avg.
Tillgängligt kapital

900 000
72 000
270 000
558 000
723 600
498 600
225 000
15 500
15 500
389 745
193 319
196 426

Summa intäkter o kapital

2 028 845

Kostnader och utgående kapital
Driftkostnader
Vattenavgifter
Sophantering renhållningsverket (se även belopp under U&F)
Radio & TV, nät och basutbud
Container
El
Snöröjning
Styrelse o revisorer
Administration
Skatt (schablonskatt för räntefond)
Underhåll o reparationer

843 200
216 000
200 000
72 000
17 500
15 000
30 000
51 000
20 000
1 700
220 000

Värmekostnader
Värmekostnader för januari - maj

900 000

Underhålls & förnyelsefond (U&F)
Ingående belopp (efter reduktion med 90 * 6200 kr)
Sopavgift, återföring till U&F
Avsättning till U&F 2017

193 319
39 500
20 000

Utgående kapital
Utgående kapital

Reviderad budget för 2017
I tidigare utskickat budgetförslag framgår
inte den beräknade kostnaden för avräkning av värme- och vattenförbrukning
tydligt. Avräkning ska ske för perioden
juni 2015 fram till överlåtandet av värmeanläggningen till Kraftringen vilket beräknas ske under våren 2017.

Avräkningen beräknas ske under hösten
2017.
900 000

252 819

32 826
32 826

Summa kostnader och utgående kapital

Preliminära beräkningar med utgångspunkt från uttagen avgift för den aktuella
perioden och betalda avgifter till Kraftringen tyder på att vi tagit ut ca 2 500 kr
för lite i medeltal per fastighet. Det uppskattade beloppet har nu lagts in i budgeten. Samtidigt har den preliminära kostnaden för perioden jan – maj 2017 justerats
till 900 000 kr.

2 028 845

Överföringen av medel från U&F till att
komplettera samfällighetsavgiften har
också förtydligats.
U&F har reducerats med 558 000 kr
(90 * 6 200 kr) och motsvarande belopp
redovisas som en tillgång under rubriken
samfällighetsavgift.

Bredband
Inbetalda avgifter (80 * 120 * 12)
Reducerad basavgift för Radio&TV-nät (90 * 19 * 12)
Avgift till COMHEM (90 * 120 *12)
Differens

Reparationsberedskap (90 * 1000)

115 200
20 520
-129 600
6 120

90 000
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