Ståndskallets Samfällighetsförening, Lund

Stämmoprotokoll
vid ordinarie årsstäm ma 2018-03-l

I

Plats: Nöbbelövsgården, Norra Nöbbelöv, Lund
Närvarande:
Nöbbelövs kyrkoväg: 1, 3, 19, 25, 27,29, 35, 41, 51,57, 59, 65, 69, 73, 85, 87, 105
Fågelhundsvägen: 6, 8,24,30,32,34, 42, 54,56, 62, 64, 66

§ 1. Stämman öppnandes:
Stämman öppnades av styrelseordförande Per Göran Nilsson.
Totalt var 29 av hushållen representerade på stämman.
§ 2. Val av ordförande för stämman:
Per Göran Nilsson valdes til! ordförande för stämman.
§ 3. Val av justeringsmän tillika rösträknare:
Göte Andersson (35) och CarlaxelAndersson (69) valdes tilljusteringsmän tillika
rösträknare.
§ 4. Godkännande av dagordningen. Fråga om kallelse skett i behörig ordning:
Stämman ansåg att kallelse var utsänd i behörig ordning.
Dagordningen godkändes av stämman.

§ 5. Styrelsens och revisorernas berättelse:
Ordförande föredrog styrelsens och revisorernas berättelser. Speciellt påpekades att
- Sopanläggningens tömningsintervall håller på att optimeras och trimmas in.
- Tre nya cirkulationspumpar for varmvattnet kommer att installeras.
- Takbeläggningen på värmecentralen har bytts.
- Det är fortsatt Lunds Grusterminal som sköter snörojningen i området.
Snörcijning sker efter uppsatta regler. Det påpekades att snörojarna kör för fort
iområdet.
- Arbetet med att reparera och byta ut garageportar avslutades i december
2017.
- Huvuddelen av fastigheterna kommer att få återbetalning när avräkningen för
värme och vatten för perioden juli 2015 till december 2017 genomförs. Detta
regleras genom att kommande avgifter till samfälligheten reduceras med
motsvarande belopp under 2018.
- Aterigen påpekas vikten av att fjärrvärmen inte får ståingas av i
fastigheterna. Avstängning orsakar slitage och obalans i värmesystemet.
- Personer från nio hushåll har deltagit i E-gruppen och genomfort ett antal stora
projekt under året. Senaste aktiviteten var att roja kring värmecentralen.
Resultat- och balansräkning tör 2017 redovisades.
I resultaträkning noterades bl. a minusposten på 340 897 kr som har sin
förklaring i att samfälligheten under året har använt fonderade medel för att
bekosta tid igare beslutade investeringar.

-

Revisorernas berättelse avseende 2017 presenterades (se bilaga 1). Beslut
som fattats i styrelsen finns dokumenterade i styrelsemötes- och
årsstämmoprotokoll. Bokföring och underlag är väl dokumenterade.
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§ 6. Ansvarsfrihet för styrelsen:
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
§ 7. Ersäftning tillstyrelse och revisorer:
Ersättningen till styrelse respektive revisorer för 2018 fastställdes till 29 000 kr.
Till detta kommer skatt och arbetsgivaravgift med c:a 22 000 kr

§ 8. lnformationspunkter:
Värme och vatten
Avräkningen för perioden 2015-07 tom 2017-12 innebär att ca 558 000 kr ska
återbetalas. Föreningens kassa uppgår till ca 350 000 kr (när hänsyn tagits till övriga
periodiserade skulder) och underhålls & förnyelsefonden uppgår till 258 000 kr.
Värmebalansen föreslås regleras genom att 1 000 kr uttaxeras (medför att totalt
3 000 kr har uttiaxerats av max 5 500 kr) och att U&F belastas med 1 300 kr per
fastighet, totalt 117 000 kr. U&F kommer därefter att uppgå till 141 000 kr.
För fastigheter som bytt ägare under hösten 2017 utbetalas avräkningsbeloppet till
tidigare ägare reducerat med 1 000 kr.

Det påpekades att Kraftringens räkningar avser kostnaden för förbrukningen den
senaste månaden och omfattar förutom värmekostnaderna också elnätsavgiften och i
förekommande fall även elförbrukning. Detta innebär att kostnaderna varierar kraftigt
över säsongen. Tidigare var kostnad jämnt fördelad över året då samfällighetens
räkningar, som skickades ut kvartalsvis, omfattade en f,ärdedel av årskostnaden.

Sopanläggningen
En fråga ställdes om sopanläggningens förväntade livslängd.

Samfällighetens äger kassunerna, vilka har en lång livslängd. Renhållningsverket
ansvarar för behållare och inkasthuvar.
De digitala låsen har inte klarat det nordiska klimatet. Eftersom anläggningen är en
pilotanläggning står leverantören för kostnader och åtgärder vid problem.
Miljöavgiften som vi betalar till Renhållningsverket kommer succesivt att höjas.
Avgiften är idag 320 kr per fastighet efter en höjning med 20 kr 2017.

Nytt anläggningsbeslut
I det nya anläggningsbeslutet ingår sopstationen medan värmeanläggningen är
borttagen eftersom den ägs av Kraftringen.
Gomhem
Comhem har informerat om att en ny teknik, DOCSIS 3.1, kommer att lanseras i
slutet av året. Tekniken används i USA och innebär att FiberKoax-nätet efter
uppdatering teoretiskt kan leverera 10 GbiUs nedladdning och 1 GbiUs i uppladdning.
Comhem återkommer med vilka forutsättningar, iform av prestanda, kostnader och
insatser, som gäller för att vi ska kunna ta del av tekniken. En jämförelse med andra
tekniker och leverantörer bör göras före beslut.
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§ 9. Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd:
Stämman godkänner utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd enligt följande:
För den löpande driften av samfälligheten 2018 måste varje fastighet bidra med
6 450 kr per år. Till detta kommer kostnaden för sophantering, 2 650 kr och
preliminär avgift för förbrukning av vatten, 2400 kr. Tillsammans ger detta 11 500 kr
per fastighet.
Utöver detta krävs en uttaxering på 1 000 kr per fastighet för att slutfinansiera tidigare
beslutade och genomförda investeringar i sopanläggning, mätarbyte, asfaltering av
garageplaner, beskärning av planteringar samt nya orienteringstavlor.
Sammantaget innebär förslaget att respektive fastighet belastas med
Drift av samliilligheten inkl bredband
Sophantering

Extra uttaxering ftir investeringar (del av tidigarc beslutat max 5500 kr)

6 450
2 650
2 400

I

OOO

Stämman godkände budgeten enligt bilaga 2.

§ 10. Val av styrelse och styrelseordförande:
Stämman valde styrelse enligt förslag från valberedningen.

Ordinarie:

Omval: PG Nilsson (54), ordförande
Omval: Bengt Holmqvist (41)
Omval: Patrik Nilsson (66)
Omval: Magnus Westerberg (25):
Nyval: Cassandra Candin (85)
Suppleanter: Omval: Liselott Nilsson (34)
Nyval: Britta Fremling (51)
Nyval: Anna-Lena Serrano (57)
Firman tecknas, som tidigare, av två ordinarie styrelsemedlemmar iförening.
! normalfallet av Ordförande och Kassör.

Anna-Lena presenterade sig kort.
Har bott i området sedan år 2000. Arbetar inom ekonomi och löner.
Kristina Svensson har suttit i styrelsen ifem år och avtackades med choklad.

§ I 1. Val av revisorer:
Stämman valde revisorer enligt förslag.

Ordinarie: Omval: Martin

Dribe (1)
Omval: Peter Henrysson (44)
Suppleanter; Omval: Per Hernebrant (32)
Omva!: Adam Hoff G2)
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§ 12. Val av valberedning:
Stämman valde valberedning enligt styrelsens förslag. Styrelsen har fått fram
lämpliga kandidater via rensförmännen i respektive rensområde.
Omval: Bjarne Hjertvik (6) sammankallande
Omval: Erik Serrano (57)
Omval: Simon Joel Niedenthal (93)
Omval: Per-Olof Larsson (56)

§ 13. Motion rörande renovering av grusytor
Motionsställaren kommenterade motionen. "lngen orkar hålla grusgångarna i skick
Iängre. Om grusytorna görs mer lättskötta minskas dessutom en delgnisselvid de
gemensamma rensningarna".
Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att till nästa årsstämma ta fram en
handlingsplan och ett kostnadsunderlag för eventuel! renovering/ återställning av
grusytor som finns på innergårdarnas lekplatser liksom de gångar som leder in till
lekplatserna

§ 14. Motion: Laddningsmöjligheter för elbilar
Motionsställaren ingår i arbetsgruppen som har påbörjat arbetet med att undersöka
förutsättningarna för uppbyggnad av laddmöjligheter för elbilar i samfälligheten.
Arbetsgruppen presenterar en bakgrund till varför frågan är aktuell, att Kraftringen
lämnat offert på laddstolpar, en uppskattning av bränslekostnader mot elkostnader
mm.

Stämman är positiv till att arbetsgruppen skickar ut en enkät två gånger per år for att
kunna följa intresset för laddmöjlighet för elbilar i området. Stämman är även positivt
inställd till ett eventuellt lnformationsmöte till hösten 2018.
Stämman beslutar att uppdra till styrelsen att ta fram förslag till handlingsplan, tidplan
och kostnadsunderlag för eventuell uppbyggnad av laddmöjligheter för elbilar i
området. Arbetet bör omfatta en analys av utvecklingen samt en utredning av
alternativen laddstolpar utomhus och laddboxar i garagen. Förutsättningar för att
erhålla olika former av statliga eller kommunala bidrag (tex Klimatklivet) ska också
beskrivas. Beslut fattas på stämma.

§ 15 Medlemskap iVillaägarna.
Styrelen föreslår att samfällighetsföreningen tecknar ett serviceavtal med Villaägarna.
Avtalet kostar 10 400 kr per år. I serviceavtalet ingår samfällighetsförsäkring,
olycksfallsförsäkring, kostnadsfri rådgivning, lagfartsförteckning mm. Avtalet med
Villaägarna innebär en ökad kostnad med ca 1 500 kr men mervärdet anses väga
upp detta.
Stämman beslutade att samfällighetsforeningen ska teckna serviceavtal med
Villaägarna.
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§ 16 Övriga frågor
En diskussion om farthindren i området följde.
Farthindren togs bort i samband med snörojningen. Vi vill heller inte sätta fast dem
asfalten då vi är rädda att asfalten skadas om snöröjaren är oaktsam.

i

Antalet större fordon (budbilar) i området har ökat i och med leverans av matkassar,
städfirmor, post mm.
Dessutom upplever vi att fastighetsägarna själva kör oftare och fortare i området
samt parkerar bilen i området. Problemet med hastigheter gäller även cyklar.
För området gäller att
Området är i princip bilfritt
Parkering i området är inte tillåten
Det är tillåtet att köra in - lasta av - direkt köra ut igen.
Max hastighet är 7 km per timme dvs gångfart.

-

Ståmman beslutar att ett antal gupp av asfalt anläggs i området. De ska vara
kraftigare och mer hastighetsdämpande än de flyttbara vi har testat hittills i området.
Styrelsen ansvarar för genomförandet.
En fråga ställs när det är tänkt att vi ska asfaltera gång- och cykelbanorna i området.
Tidpunkt är inte fastlagt men är på tur att föras in i planeringen.

§ 17. Plats för stämmoprotokoll
Stämmoprotokollet skickas ut med e-post till de hushåll som angett e-postadress och
delas ut i brevlådan till övriga hushåll. Tryckt protokoll delas ut p,å begaran. Glöm ej
att förse styrelsen med er nya e-postadress ifall ni ändrat den.
§ 18. Mötets avslutande
Mötet avslutades.

PÅTRiK NITSSON
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750 kr

5 750 kr
1

000 kr

Ben totalå ävgiften ftir drift o underhåll 2017 inklusive uttaxering var 13 440 kr'
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