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Stämman öppnas.
Val av ordförande för stämman.
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Godkännande av dagordning. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
Styrelsens och revisorernas berättelse.
Ansvarsfrihet för styrelsen
Ersättning till styrelse och revisorer.
Informationspunkter
- Värmeanläggningen och överlåtelse till Kraftringen
- Sopanläggningen
- Gruppavtal bredband
Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
Val av styrelse och styrelseordförande.
Val av revisorer.
Val av valberedning.
Inkomna motioner
- Laddning av elbilar
Övriga frågor.
- Inrättande av E-grupp för hantering av övergripande arbetsuppgifter och projekt inom samfälligheten.
Plats för stämmoprotokoll.
Mötets avslutande.

__________________________________________________________

Fullmakt
Fullmakt för . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
att företräda undertecknad på stämma med Ståndskallets Samfällighetsförening onsdag den 29
mars 2017.

(OBS! Då vissa äger sin fastighet tillsammans med make/maka/sambo krävs en fullmakt om en
person skall kunna avge full röst)

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bevittnas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Verksamhetsberättelse avseende 2016
Styrelsen 2016
Styrelsen har bestått av Per Göran Nilsson (54) ordf, Bengt Holmqvist (41) kassör, Patrik
Nilsson (66) sekr., Kristina Svensson (64) och Magnus Westerberg (25). Suppleanter har varit
Liselott Nilsson (34), Göran Lambreus (38) och Åsa Sturesson (5).
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden 2016-04-07, 201605-26, 2016-08-25, 2016-10-06, 2016-11-24, 2017-01-19, 2017-03-02

Verksamheten
2016 var ett fantastiskt år i samfällighetens historia. Aldrig tidigare har så många stora projekt
genomförts under ett år.
-

Yttre planteringarna har genomgått en omfattande beskärning samtidigt som träd gallrades ganska kraftigt.
Nya orienteringstavlor har satts upp vid infarter till parkeringar samt vid infarterna mellan garagen in i området
Ny sopåtervinningsanläggning har installerats
Garageplanerna och parkeringarna har asfalterats och ny kantsten har monterats
Den gemensamma anläggningen för värme och varmvatten har överlåtits till Kraftringen samtidigt som varje fastighet blir direktkund till Kraftringen.
Gruppavtal för bredband har tecknats med COMHEM.
Utbyte av armaturer för gatubelysning till lågenergi/LED pågår. Ny armatur har installerats vid sopanläggningen samt på vägen mot busshållplatsen.
Filmning och spolning av dagvattenledningar under parkeringar och garageplaner
Lagning av vissa asfaltytor i samfälligheten har genomförts
Farthinder har lagts ut i området. För närvarande finns 14 större farthinder samt 4 lägre
hinder utplacerade.
Utbyte av mätare för värme samt varm- och kallvatten har påbörjats och slutförs under
februari månad.
Utbyte av avstängningsventiler för vatten samt strypventil i värmesystemet har utförts
i fastigheter där dessa inte fungerat.
Nytt snöröjningsavtal har tecknats med Lunds Grusterminal
Två större träd vid lekplatsen i område C har avverkats.

Under de senaste åren har föreningens eget kapital i form av fonden för underhåll och förnyelse
samt kassan ökat kraftigt till följd av att avsatta medel för drift och underhåll inte behövt utnyttjas fullt ut samt att planerade projekt fördröjts kraftigt till följd av överklaganden av bygglov.
Därmed har hittills genomförda projekt kunnat finansieras med eget kapital utan att samfälligheten har behövt ta lån eller göra extra uttaxeringar. Det faktum att Lunds renhållningsverk
(LRV) erbjöd sig att finansiera och därmed äga sopcontainrarna, dvs de kärl som töms, har
inneburit att föreningens kontantinsats minskade med ca 50 % för aktuellt projekt.

Beskärning och gallring av yttre planteringar
Under våren hyrdes Staffanstorps Anläggnings AB in för att beskära buskagen och gallra i trädbeståndet i de yttre planteringarna. Avsikten är att buskagen i fortsättningen ska hållas låga och
därigenom kväva ogräs.
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Nya orienteringstavlor
Vid samtliga infarter till parkeringsområdet
samt vid infarterna mellan garagen och vid
värmecentralen har nya orienteringstavlor
satts upp. Förhoppningen är att den högre
kvaliteten ska innebära att tavlorna håller ett
antal år.

Sop- och återvinningsanläggningen
Färdigställandet av sopstationen blev kraftigt fördröjd till följd av att bygglovet överklagades. Efter att ha behandlats i flera instanser där
överklagandet avvisats fastställdes slutligen bygglovet då prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen ej beviljades. Under överklagandetiden erbjöd sig LRV att finansiera de rörliga delarna i anläggningen vilket samfälligheten accepterade. Leverantören, som var mån om
att vara en viktig aktör på marknaden i Lund, erbjöd sig att byta den beställda anläggningen mot
sin senaste modell. Vår anläggning är således den första installationen i världen av
den modellen. Efter att anläggningen tagits
i bruk accepterade samfälligheten erbjudandet att leverantören byter befintliga lås
till elektroniska lås samt tar på sig drift och
underhåll. Både byte och underhåll sker
utan kostnad för samfälligheten. Samfälligheten har också fått tillgång till ett elektroniskt övervakningssystem som via webben
redovisar antalet öppningar per behållare och därmed ger underlag för optimering av tömningsintervallen.
Beräkningar har visat att kostnaden över tid blir av samma storleksordning om LRV finansierar
sopcontainrarna eller om samfälligheten finansierat hela anläggningen. Fördelen är att underhåll, drift och service av anläggningen nu helt är LRV:s ansvar. Hämtningsintervallen följs nu
upp för att se hur intervallen kan optimeras för lägsta kostnad.
Den uppdaterade kalkylen för sopanläggningen visar på en minskad avgift på ca
500 kr per fastighet och år. Årsavgiften
beräknas inledningsvis bli knappt 2400 kr
(idag 3000 kr) per fastighet. Av detta belopp är 439 kr en avskrivningskostnad för
investeringsmedel som togs från fonden
och som nu återförs till förnyelsefonden.
Totalt innebär detta att fonden under 10 år
tillförs 39 500 kr per år genom sopavgiften. LRV har upptäckt att samfälligheten
hittills har påförts en för liten miljöavgift.
Den stadgade avgiften är 700 kr per fastighet medan samfälligheten betalat 300 kr per år och fastighet. Miljöavgiften kommer succesivt
att ökas tills den nått stadgat värde. Detta innebär att sopavgiften kommer vara ca 2900 kr (att
jämföra med 3540 kr som sopavgiften skulle varit idag om samfälligheten betalat full miljöavgift) när normaliseringen genomförts.
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Totalkostnad (red
miljöavg)

Kostnad inkl hanteringsavgift
Miljöavgift (300 kr resp 700kr /fast):
Servicekostnad Renhållningsverket
Summa kostnader LRV
moms
Kostnader LRV inkl moms

Kostnad
per
Totalkost- fastighet
nad (full
och år (red
miljöavg) miljöavg)

58 570
58 570
27 000
63 000
55 000
55 000
140 570 176 570
35 143
44 143
175 713 220 713

651
300
611
1 562
391
1 953

Kostnad
per
fastighet
och år (full
miljöavg)

I tabellen redovisas
den kalkyl som gäller för anläggningen.

651
700
611
1 962
491
2 453

Observera att årskostnaden tidigare
endast omfattat hushållsavfall
och
Avskrivningskostnad för sopstation (381 860 + 13 140
matavfall
medan
= 395 000kr inkl moms skrivs av på 10 år)
39 500
39 500
439
439
den nya årskostnaTotal kostnad för sophantering per år (inkl moms): 215 213 260 213
2 392
2 892
den utöver detta omKostnad för sophantering tidigare ca (inkl moms):
3 000
3 540
fattar glas, metall,
plast, papper och kartong. Tänk också på att beloppet som motsvarar ”avskrivningskostnaderna” (439 kr) överförs till vår underhålls & förnyelsefond!

Värme- och varmvattenanläggningen
Avtal om överlåtande av värmeanläggningen tecknades den 19 december 2016. Ansvaret för
drift och underhåll av kulvertar och undercentral vilar nu helt på Kraftringen. Samtidigt kommer
samfällighetens ekonomiska omslutning av minska markant till följd av att all hantering av värmekostnader försvinner. Samtliga fastigheter blir direktkunder hos Kraftringen och betalar därmed kostnad för värme och uppvärmning av varmvatten direkt till Kraftringen.
Nuvarande kostnader
Fast kostnad
Kulvert o central
Förluster
Värme
13,5 MWh
Varmvatten
2,5 MWh
Summa årskostnad för medelförbrukning idag

Pris

Standardavtal Kraftringen
Fast avgift
Energi
16 MWh
Summa årskostnad för normalförbrukning

Pris
4 000
750

8 210
1 950
650
650

Kostnad
10 160

8 775
1 625
20 560
Kostnad
4 000
12 000
16 000

I underlaget för beslut
redovisades en kalkyl
som ger en sänkning av
kostnaden för varje
fastighet med ca 4 000
kr per år (gäller för den
som har medelförbrukning). Kalkylen gäller
fortfarande dock med
den justeringen att
Kraftringen sänkt energipriset
från
750

kr/MWh till 725 kr/MWh från 1 januari 2017.
Överlåtandet av värmeanläggningen till Kraftringen görs utan ersättning från båda sidor. Däremot ankommer det på oss att finansiera installation av nya mätare för värme och vatten. För två
år sedan gjordes en uppskattning som efter dåvarande ROT-avdrag hamnade på ca 7 500 kr per
fastighet. Priset har i avtalet fastställts till 8 200 kr per fastighet, delvis till följd av minskat
ROT-avdrag. De nya mätarna är batteridrivna och skickar mätsignaler trådlöst till elmätaren för
vidare distribution till Kraftringen. I avtalet med Kraftringen ingår samtliga mätare således
också kallvattenmätaren. Kraftringen kommer förse samfälligheten med mätvärden för förbrukning av vatten så att vi kan fördela vattenkostnaderna. Värmekostnaden för uppvärmning av
varmvattnet kommer Kraftringen hantera. Vi kommer således i fortsättningen inte behöva göra
några egna avläsningar av mätarna utan får mätvärden från Kraftringens automatiska avläsningar.
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Asfaltering av garageplaner och parkeringar
I samband med att sopstationen
byggdes så anlades två nya parkeringsplatser söder om garaget mot
Fågelhundsvägen samt en parkeringsplats mitt emot det gemensamma förrådet. Eftersom de arbetena och byggandet av sopstationen
krävde asfaltering så bestämdes att
garageplaner och parkeringar på
både Fågelhundsvägen och Nöbbelövs kyrkoväg skulle asfalteras om
samtidigt. Ekonomiskt utrymme hade skapats då LRV erbjöd sig att finansiera halva sopstationen. Arbetet utfördes precis före semestrarna. Projektet innebar också att nya kantstenar monterades och att parkeringsplatserna markerades med ny linjemålning.
För att asfalteringen skulle kunna genomföras krävdes att parkeringarna tidvis var avstängda
samt att alla garage skulle vara möjliga att öppna. Under någon vecka tvingades vi ha alla parkeringar avstängda i avvaktan på linjemålning. Ett stort tack till alla medlemmar i föreningen
som trots olägenheterna ställde upp så att projektet kunde genomföras. Med ökad användning av garagen samt diverse kreativa lösningar kunde parkeringsproblemen under projekttiden
lösas. Om garagen även i fortsättningen används i samma omfattning torde vår brist på parkeringar vara löst.

Utplacering av farthinder
I stort sett vid varje årsstämma har trafiken i området varit uppe
till diskussion. Under 2016 har därför ett antal farthinder placerats ut inom området. Farthindren har legat lösa under en inledande period för att optimala placeringar ska kunna provas ut
och kommer under våren 2017 att fästas i asfalten.

Gruppavtal för bredband
Den 4 januari 2017 signerades avtal med COMHEM om gruppanslutning av bredband. COMHEMs gruppavtal för bredband innebär att föreningen tecknar avtal om att betala för 90 bredbandsanslutningar. Vårt befintliga grundavtal gällande kabel-nätet justeras ned 19 kr per månad
och fastighet samtidigt som avgiften för 100 Mbit bredband som normalt är ca 369 kr (ordinarie
pris 2016-11-15) sänks till 120 kr per månad. Avgiften för bredband ska i fortsättningen betalas
till samfälligheten som sedan betalar COMHEM. Årskostnaden för bredband 100 Mbit blir då
1440 kr/år (indexjusteras årligen) vilket innebär en sänkning med knappt 3 000 kr per fastighet
för de som redan är bredbandskunder hos COMHEM! Vill man ha högre hastighet så gäller
rabatt på ordinarie listpris.
Bindningstiden för avtalet är 36 månader. Man ska då ha i åtanke att vi varit kunder till COMHEM och dess företrädare i minst 30 år. Den senaste uppdateringen av nätet gjordes av COMHEM 2006 då nya koaxialkablar lades i rör i marken och förstärkare och uttag i husen uppgraderades.
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Sammanställning över aktuella projekt
Observera att kostnaden för bytet av mätare
Sopanläggning
har lagts in i tabellen
Beskärning och gallring av planteringar
för att visa den totala
Orienteringstavlor
kostnadsbilden. KostAsfaltering garageplaner o parkeringar
naden för mätarbyte inReparation av asfalt i området
går inte i bokslutet för
Summa
2016 utan kommer att
Nya värme- och vattenmätare
belasta budget för
Summa inklusive byte av mätare
2017. Tidigare stämUttaxering (90 * 2000 kr)
180 000
mor har beslutat att en
Balans
128 675 viss uttaxering ska göras för att täcka en del
av kostnaden för mätarbyte. I tabellen är en uttaxering på 2 000 kr per fastighet inlagd.
Budget
Kostnad
Differens
412 000
395 000
17 000
75 000
75 000
0
47 000
47 000
0
650 000
617 125
32 875
0
38 200
-38 200
1 184 000
1 172 325
11 675
675 000
738 000
-63 000
1 859 000
1 910 325
-51 325

Kostnaden för spolning av dagvattenledningar (44 400 kr) finns inte i tabellen då denna finansierats inom årets driftbudget.

Ekonomi
Bokslutet för 2016 visar ett negativt resultat uppgående till 1,063 miljoner kr. Det negativa
resultatet beror på att vi använt tidigare ackumulerat överskott samt medel ur underhålls & förnyelsefonden (100 000 kr) för att finansiera investeringarna under 2016. Av balansräkningen
framgår att föreningens egna kapital uppgår till 947 745 kr vid årsskiftet. I detta belopp ingår
underhålls & förnyelsefonden som uppgår till 751 319 kr.

Information till Samfällighetens medlemmar
Under året har information till medlemmarna spridits genom Informationsblad (17 st) som
skickats via e-post samt genom ett antal e-mail i specifika ärenden. Informationen har också
lagts ut på föreningens hemsida (www.standskallet.se). Arbete pågår med att modernisera föreningens hemsida.

Lund den 2 mars 2017
Styrelsen
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Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2016
Resultaträkning

Balansräkning

Intäkter
Avgifter

2 787 800
Samfällighetsavgifter
Värme o vattenavgifter
Rensavgifter
Sopavgifter

Övriga intäkter
Övriga intäkter

513 000
1 989 300
15 500
270 000
51 113
51 113

Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Arvoden o arb.giv avgift
Driftkostnader
Skötsel o reparationer av anläggningen
Container
El
Radio & TV-nät, COMHEM
Värmeavgifter
VA-avgifter
Sopavgifter (Samhall)
Sopavgifter (LRV)
Snöröjning
Försäkring
Administration
Övriga kostnader
Investeringar
Asfaltering
Sopstation
Yttre plantering
Orienterinsskyltar
Summa kostnader

2 838 913

50 648
50 648
2 679 195
245 936
15 350
14 341
70 447
1 892 169
201 278
76 644
116 001
23 848
5 435
16 042
1 704

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Underhålls & Förnyelsefond, U&F
Fordringar rensning
Övriga fordringar
Kassa

1 510 392
751 319
15 500
3 125
740 448

Summa tillgångar

1 510 392

Skulder o eget kapital
Kortfristiga skulder
Diverse skulder
Arbetsgivaravgift, prelskatt
Renhållningsverket
Snöröjning
El
Värme
Eget kapital
Underhålls & förnyelsefond, U&F
Eget kapital
Årets resultat

562 647
77 534
22 273
9 693
2 229
3 291
447 627
947 745
751 319
1 259 633
-1 063 207

Summa skulder o eget kapital

1 172 277
655 325
394 952
75 000
47 000
3 902 120

Resultat
Resultat

-1 063 207

Kommentarer till bokslutet
Som framgår under rubriken Investeringar så har hela kostnaden för asfaltering, sopstation,
rensning av yttre planteringar samt orienteringstavlor belastat årets resultat. Finansiering har
skett med föreningens kassa och med 100 000 kr ur underhålls & förnyelsefonden. Detta är
orsaken till att resultatet visar 1,063 miljoner i underskott.
Av balansräkningen framgår att samfälligheten trots årets resultat förfogar över en underhålls
& förnyelsefond på 751 319 kr samt ett eget kapital på 947 745 – 751 359 = 196 386 kr.
Det ska noteras att samfälligheten inte tagit några lån för finansiering av investeringarna.
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Revisorernas berättelse
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Kommentarer till punkter på agendan
Informationspunkter
Värmeanläggningen och överlåtelse till Kraftringen
Tidpunkten när Kraftringen tar över debiteringen av värmen är ännu inte fastställd. Ett rimligt
antagande är att det kommer ske första april. Anledningen till fördröjningen är dels att monteringen av mätare dragit ut på tiden, dels att Kraftringens rutiner för att hantera mätvärden och
debitering ännu inte är helt klara.
Bytet av mätare för vatten och värme kommer att medföra att varje fastighet under våren kommer att belastas med en engångsavgift på 8 200 kr från Kraftringen. Samfälligheten kommer
senare att betala 6 200 kr ur underhålls & förnyelsefonden till varje fastighetsägare vilket innebär att nettokostnaden för mätarbytet (uttaxeringen) blir 2 000 kr per hus. Samtidigt blir fastigheten direktkund hos Kraftringen avseende värme. Detta innebär att hanteringen av värmekostnader via samfälligheten upphör.
Det kvarstår att göra avräkning för värmekostnader via samfälligheten för perioden 2015-07-01
till datum för överlåtelsen till Kraftringen. Avräkningen kommer redovisas och genomföras under senare delen av hösten 2017.

Sopanläggningen
Sopanläggningen är nu fullt installerad. I samarbete med leverantören och Lunds renhållningsverk (LRV) försöker vi nu identifiera optimala tömningsintervall. Det som hittills kan konstateras är att våra sopmängder överskrider de medelvärden vi inledningsvis fick från LRV. Kostnaderna följer dock än så länge kalkylen. Smärre justeringar av plattorna runt sopbehållarna
kommer att ske under året.

Gruppavtal bredband
Den första april träder gruppavtalet för bredbandet i drift. De som redan är kunder hos COMHEM kommer automatiskt att överföras till gruppavtalet. De som nu inte har bredband via
COMHEM men vill ansluta sig anmäler detta till COMHEM. I fortsättningen ska varje fastighetsägare som är ansluten inte ha någon avgift för bredband eller basavgift för telefoni på sin
privata faktura från COMHEM. Den avgiften betalas av samfälligheten. Samfälligheten kommer fakturera deltagande fastigheter 1440 kr (12 * 120 kr) under våren. Vill man ha högre hastighet än 100 Mbit/sek ska detta anmälas till COMHEM. För 500 Mbit/sek blir då kostnaden
listpris minus 300 kr på privata fakturan under förutsättning att man betalar för gruppavtalet till
samfälligheten.
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Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd – Budget 2017
Kommentarer till budget för 2017
Samfällighetsavgift
Drift av samfälligheten
Sophantering
Preliminär vattenkostnad
Summa

(2016: 5 700 kr)

4 950
2 650
2 400
10 000

Intäkter och ingående kapital
Samfällighetsavgift
Samfällighetsavgift 1 (90 * 800)
Samfällighetsavgift 2 (90 *3 000)

72 000
270 000

342 000

Intäkter värme
Prel värme- och vattenavgift mars - maj (90 *5 540)

498 600

498 600

Övriga intäkter
Rensavgifter

15 500
15 500

Ingående kapital
Underhålls & förnyelsefond (U&F)
Kassa

1 491 767
751 319
740 448

Summa intäkter o kapital

2 347 867

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

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

990 000

Underhålls & förnyelsefond (U&F)
Ingående belopp
Överföring till kassa (6 200 kr per hus)
Sopavgift, återföring till U&F
Avsättning till U&F 2017

843 200

990 000

252 819
751 319
-558 000
39 500
20 000

Samfällighetsavgiften och
kostnaden för mätarbyte
Samfällighetsavgiften kommer i fortsättningen att omfatta driftkostnader liksom tidigare men också kostnaden
för sophanteringen. Dessutom kommer den preliminära
avgiften för vatten och avlopp
att ingå. Detta innebär att den
totala samfällighetsavgiften
för 2017 uppgår till 10 000 kr
per år. Avräkning kommer
ske en gång om året för vattenförbrukningen. Samfällighetsavgiften kommer i fortsättningen att delas upp i två
lika delar som betalas under
april resp. oktober månad. De
som tar del av gruppavtalet
för bredband betalar dessutom till samfälligheten avgiften för detta som inledningsvis är 1440 kr per år (12 * 120
kr). Till dess att överföringen
av värmeanläggningen till
Kraftringen verkställts kommer värmeräkning enligt tidigare att delas ut.

Styrelsen föreslår stämman
att 6200 kr av de 8200 kr som
Summa kostnader och utgående kapital
2 347 867
mätarbytet kostar belastar underhålls & förnyelsefonden,
U&F. Detta innebär att U&F
Bredband
reduceras med 558 000 kr.
Inbetalda avgifter (80 * 120 * 12)
115 200
Varje fastighet behöver i
Reducerad basavgift för Radio&TV-nät (90 * 19 * 12)
20 520
Avgift till COMHEM (90 * 120 *12)
-129 600
slutändan således endast beDifferens
6 120
tala 2000 kr för mätarbytet.
Tekniskt sker detta genom att
Reparationsberedskap (90 * 1000)
90 000
belopp som motsvarar 6 200
kr av samfällighetsavgiften
överförs från fonden till samfällighetens kassa. Varje fastighetsägare kommer således endast
behöva betala 800 kr (5000 – 4200 = 800 kr) i samfällighetsavgift under våren 2017 och 3000
kr (5000 – 2000 = 3000 kr) under hösten tillsammans 3 800 kr.
Utgående kassa
Kassa
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Gruppavtal bredband
Samfälligheten betalar 129 600 kr per år för gruppavtalet för bredband, 100 Mbit/s och telefoni.
I dagsläget har 80 av samfällighetens 90 hus anslutit sig till avtalet. Ytterligare några kommer
att ansluta sig när deras nuvarande avtal med annan operatör utgår. Det innebär att minst 115200
kr kommer att betalas in i avgifter. När gruppavtalet träder i kraft sänks basavgiften vi i dag
betalar för nätet med 20 520 kr. Detta innebär att inbetalda avgifter tillsammans med sänkningen
av basavgiften med råge finansierar kostnaden för gruppavtalet.
Kostnader för sophanteringen
Årskostnaden för sophanteringen uppskattas bli ca 239 000 kr. Under 2017 kommer tömningsintervallen att trimmas in med hänsyn till våra sopmängder. Renhållningsverket har upptäckt att
man hittills belastat samfälligheten med för låg miljöavgift. Miljöavgiften har varit 300 kr per
fastighet och år i stället för 700 kr som gäller enligt prislistan. Detta innebär att miljöavgiften
kommer att öka från 27 000 kr till 63 000 kr per år. Ökningen kommer att genomföras gradvis
under ett antal år. Fakturan från renhållningsverket kommer att vara av storleksordningen 200
000 kr per år. Resterande 39 000 kr motsvarar 1/10 av samfällighetens investering i anläggningen. Dessa medel kommer årligen föras till samfällighetens U&F under en tioårsperiod.
Kostnader för vatten
Mätningen av vattenförbrukningen kommer ske elektroniskt och hanteras av Kraftringen. Samfälligheten kommer få mätvärden kvartalsvis för att kunna fördela vattenkostnaderna inom samfälligheten. Avräkning kommer ske en gång per år och då omfatta vattenkostnaden för varmoch kallvatten. Kostnaden för att värma upp varmvattnet kommer ingå i fakturan från Kraftringen. Preliminär vattenavgift kommer från 2017 ingå i samfällighetsavgiften.
Gemensamma rensningar
Samfällighetens medlemmar har kommit överens om att varje fastighet ska delta i minst fyra av
samfällighetens städdagar under ett år. Den som av olika skäl inte kan eller vill delta kan istället
betala 250 kr till samfälligheten per tillfälle som man inte deltar i (dock max 1 000 kr).
Reparations & underhållsfonden, U&F
Samfälligheten har under många år avsatt medel till U&F. Fonden uppgår i bokslutet för 2016
till 751 319 kr. Enligt budgetförslaget överförs 558 000 kr från fonden till kassan. Medlen motsvarar 6 200 kr per fastighet. Samtidigt reduceras respektive fastighets samfällighetsavgift för
2017 med 6 200 kr.
Fonden tillförs årligen 20 000 kr enligt budget. Under de närmaste tio åren förs också 39 000 kr
per år till fonden. Beloppet motsvarar 1/10 av samfällighetens investering i sopanläggningen.
Vid årets slut 2017 förväntas U&F omfatta 252 319 kr.

Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningens förslag
Ordinarie
Per Göran Nilsson
Magnus Westerberg
Bengt Holmqvist
Kristina Svensson
Patrik Nilsson
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Suppleanter
Liselott Nilsson
Åsa Sturesson
Cassandra Candin
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(Fhv 34)
(Nkv 5)
(Nkv 85)

omval
omval
nyval

Ordinarie
Martin Dribe
Peter Henrysson

(Nkv 1)
(Fhv 44)

omval
omval

Suppleanter
Adam Hoff
Per Hernebrant

(Fhv 42)
(Fhv 32)

omval
omval

Val av revisorer
Valberedningens förslag

Val av valberedning
Styrelsens förslag efter hörande av rensområdena
Per Olof Larsson
Simon Niedenthal
Bjarne Hjertvik
Erik Serrano

(Fhv 56)
(Nkv 93)
(Fhv 6)
(Nkv 57)

omval
omval
nyval
nyval

Inkomna motioner
Laddning av elbilar
Styrelsen har varit i kontakt med Kraftringen som arbetar på att ta fram olika alternativ för
samfälligheten samt preliminär kostnadsbild. Förslag har ännu inte presenterats. Mer info på
stämman.

Övriga frågor
Inrättande av ”E-grupp”
Erfarenheterna från rensningsarbetet visar att det behövs en arbetsgrupp som, utöver renslagen
i område A till D, i nära samarbete med styrelsen kan ansvara för att övergripande arbetsuppgifter och projekt inom samfälligheten hanteras. Gruppen skulle också ansvara för att sopstationen är i ordning.
Gruppen bör bestå av 5 – 10 personer. Medlemskap i gruppen innebär att rensåtagandet är uppfyllt. Gruppen ansvarar själv för planering och genomförande av sina uppgifter efter samråd
med styrelsen. Gruppen kan efter beslut av styrelsen ta hjälp av extern entreprenör för specifika
uppgifter.
Förslag till beslut: Stämman beslutar inrätta en E-grupp bestående av 5 – 10 personer med
ansvar för att övergripande arbetsuppgifter och projekt inom samfälligheten hanteras. Gruppen
ska också ansvara för att sopstationen är i ordning. Medlemskap i gruppen innebär att rensåtagandet är uppfyllt under förutsättning att man deltagit i aktiviteterna. Gruppen ansvarar själv
för planering och genomförande av sina uppgifter efter samråd med styrelsen. Gruppen kan
efter beslut av styrelsen ta hjälp av extern entreprenör för specifika uppgifter.
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