Ståndskallets Samfäl Iighetsfören i ng, Lu nd
Stämmoprotokoll vid ordinarie årsstämma 2019-03-27
Plats: Nöbbelövsgården, Norra Nöbbelöv, Lund
Näryarande:
Nöbbelövskyrkoväg: 1,11,21,23,25,29,35,37,41,47,51,57,59,61,63,71,73,79,85,87,99
Fågelhundsvägen:O, 8, 12, 32, 34, 46, 54, 56, 62, 66,

§ 1. Stämman öppnandes:
Stämman öppnades av styrelseordförande Per Göran Nilsson.
Totalt var 3l av hushållen representerade på stämman.
§ 2. Val av ordftirande fiir stämman:
Per Göran Nilsson valdes till ordförande för stämman.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare:
Magnus Westerberg (25), Jacob Fridblom (51)

§ 3.

§ 4. Godkännande av dagordningen. Fråga om kallelse skett
Stämman ansåg att kallelse var utsänd i behörig ordning.
Dagordningen godkändes av stämman.

i behörig ordning:

§ 5. Styrelsens och revisorernas berättelse:
Ordförande foredro g styre I sens och rev isorernas berätte lser.

Speciellt påpekades att:

.
.
o
o

.
o
o
.
o
o
o
o

Samfiilligheten har många samarbeten med rnånga olika aktörer, som alla fungerar bra.
Fiber marknadsfördes under hösten 2018 men nuvarande infrastruktur av ComHem
täcker områdets behov under de närmaste åren.
Sopanläggningen har totalt kostat 217 400 kr, ca 2400 kr per fastighet vilket än en
minskning från tidigare. Låsen fungerar fortfarande inte.
För Värme & Vatten genomfördes slutavräkningen 201 8, och frän 2017 har vi
Kraftringen som direktleverantör av värme till respektive fastighet.
Varmvattensystemet justerades av Kraftringen efter ett omfattande arbete, dar 2l
strypventiler byttes ut. Projektet kostade samftilligheten drygt 86 000 kr.
I januari2019 upptäcktes en läcka i kallvattensystemet vid den gemensamma
undercentralen. Det står en varningskon över gropen som ej ffir flyttas på. Bilar ska
köra runt.
Utbytet av armaturer till lågenergi- och LED-lampor fortgår och beräknas vara klart
under 2019.
Eluttagen i garagen tål ej större belastningar och det är inte tillåter att koppla in
motorvärmare eller liknande apparater.
Översyn av garageportarnagjordes och några byten av portar skedde.

Grusterminalen genomförde snöröjningen.
Lekplatsernainspekterades.
Det finns en arbetsgrupp som arbetar med laddstolpar.
Av bifogat bokslut (bilaga l) framgår att årets resultat uppgår till273 987 kr. Det fria
kapitalet är 16334 kr och Underhålls- & Förnyelsefonden kommer uppgå till 316 455
kr efter att2018 års överföringar till fonden genomförts.
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Samflilligheten ffllde 40 år under hösten 201 8 vilket firades i flzra stora partytält med
live musik.

Revisorernas berättelse: se bilaga 2.
§ 6. Ansvarsfrihet ftir styrelsen:
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
§ 7.

Ersättning till styrelse och revisorer:

Ersättningen till styrelse respektive revisorer för 2019 fastställdes
varav 14110 kr är arbetsgivaravgift. Oförändrad från 2018.
§ 8.

till

51 000 kr.

Informationspunkter:

Värmefiirbrukning
Ordförande går igenorn statistik över året på Förbrukning MWH och Kostnader, som visar
att den fasta kostnaden har minskat med ca 5000kr per fastighet, samtidigt som Kraftringen
har tagit över ägandeskapet över mycket av de fasta inventarierna,

Vattenfiirbrukning
Ordforande går igenorn statistik över senaste årens forbrukning av varrn- och kallvatten.
Materialet läggs ut på nya hemsidan.
Sopanläggningen
Ordförande visar en video på hur soptömningen fungerar av nya sopanläggningen och
beskriver fördelningen av ägandeskap mellan samftilligheten och leverantören. Statistik över
tömning av de olika kärlen visas. En rniljöavgift betalas på 28 000 kr. Statistiken och
informationen kring sophanteringen kommer att läggas upp på nya hemsidan. Den totala
kostnaden per hushåll har minskat något för resp. hushåll i samband med den nya
sopanläggningen.

Fiber och Bredband
Comhem uppgraderar nu sitt FiberKoax-nät, vilket möjliggör högre hastigheter för oss.
Bredband 5G Fast Wireless Access presenteras som koncept. I dagens avtal med ComHem
ingår 100/10 Mbit/sek. Villman ha högre hastighet så kan enskilda hushåll uppgraderas mot
en extra avgift beroende på önskad hastighet. Det finns en arbetsgrupp i samftilligheten som
bevakar området och bistår styrelsen med information.

Laddstolpar
Det finns en arbetsgrupp som arbetar med ämnet. lnformationen som visas under mötet
kommer att läggas upp på nya hemsidan.

Ny Hemsida
Via Villaägarna. Länken skickas ut i nästa infoblad. På hemsidan finns det bland annat
information för nyinfl yttade.

Turordningslistor fiir områdesftirmän i resp. i rensområde
I varje område ska en områdesförman och en ställföreträdande områdesförman finnas. Alla
områden bör lämna in en lista över de kommande 5-10 är där ansvariga ska anges.
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§ 9. Förlängning av avtal med Comhem
Avtalet förlängs med ytterligare 3 är, till och med mars 2023. Genom gruppavtalet med

Comhem har samftilligheten tillgång till:
. Felavhjälpande service på fastighetsnätet
. Samtliga boenden får enkelt tillgång till digitalt och analogt utbud
. Samtliga boenden får tillgång till snabbt och stabilt bredband.
Stämman godkänner förlängningen.
§ 10. Underhållsplan
Inom 2019 till en budet på 100 000 kr:
o Rekonditionering av singelgångar inom område C
o Byta av gungställningar och staket på lekplats A
o Ny ram kring sandlådan på område D
. Översyn av bänkar
. Farthinder
. Löpande byte av belysningsarmaturer
Det finns också en plan för den kommande femårsperioden. Underhållsplanen läggs upp på
nya hemsidan.
Stämman godkänner underhållsplanen.

§ 11. Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Stämman godkänner utgifts- och inkomststat samt, debiteringslängd enligt följande:

I

§amfällighrtsevgift per fastighet oth rir

900

Drrtt och undcrlral[ at santlällteheten rnk[
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2 6$0
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Dena innebär att varje fastighet, Ståndskallet

11
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1 till 90, ska betala 8 900 kr

i

samftillighetsavgift avseende 2019 samt 2 600 kr for preliminär vattenkostnad tillsammans l1
500 kr. Inbetalningen kommer delas upp i två inbetalningar förlagda till februari samt augusti

Utgifts- och inkomststat: se bilaga 3 Budget.
§ 12. Val av styrelse och styrelseordftirande:
Stämman valde styrelse enligt förslag från valberedningen.

Ordinarie:

Omval: PG Nilsson (54), ordforande
Omval: Bengt Holmqvist (41)
Nyval: Anna-Lena Serrano (57)
Nyval: Dag Ahrdn (8)
Omval: Cassandra Candin (85)

Suppleanter: Omval: Liselott Nilsson (34)
Nyval: Mikael Bengtsson (62)
Nyval: Per Andersson (l l)
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Firman tecknas, som tidigare, av två ordinarie styrelsemedlemmar i förening.
I normalfallet av ordförande och kassör.
§ 13. Val av revisorer:
Stämman valde revisorer enligt forslag.

Ordinarie:

Omval: Martin Dribe (1)
Omval: Peter Henrysson (44)

Suppleanter; Omval: Per Hernebrant(32)
Omval: Adam Hoff (42)
§ 14. Val av valberedning:
Stämman valde valberedning enligt styrelsens forslag. Förslag
inhämtas via rensförmännen i respektive rensområde.

till

lämpliga kandidater

Omval: Bjarne Hjeftvik (6)
Omval: Erik Serrano (57) sammankallande
Omval: Simon JoelNiedenthal (93)
Omval: Per-Olof Larsson (56)
§ 15 Övriga frågor
Inga noterade.
§ 16. Plats ftir stämmoprotokoll
Protokollet kommer att finnas på samftillighetens nya hemsida. Protokollet kommer också att
finnas tillgängligt hos styrelsens ledamöter.

§ 17. Mötets avslutande
Mötet avslutades.

Vid protokollet

CASSANDRA CANDIN
Justeras:

MAGNUS WESTERBERG

§kv

Stämmoprotokoll 27 mars 2019

25)

LOM

§kv

51)

4 (7)

Bilaga

1:

Boksl ut

för

Stå ndska

I

lets

sa

mfä I lighetsföreni ng 2018

Balansräkning 2018

Resultaträkning20L8

Samfällighetsavgift

Rensning
Extra uttaxering
intäkter

Postgiro

90 000

1,24 078
Underhålls&förnyelsefond (U&F) 256 955
4 000
Div

1 138 250

384973

1

035 000
13 250

fordringar

och eget kapital
28 375

Skulder
Skuld Hhsopor

Arbetsgiva ravgift

10 581

Skuld Container

3 007

Skatt

1"21,61,

Skuld Snöröjning

I 734

5L L77

Skuld

Personalkostnader
Arvoden

Summa personalkostnader

8 762

rationer

96 735
1"6 549

Repa

Conta iner

EL-anläggning

Comhem
Hyror
VA-avgifter
Villaägarna (försäkring)
40-årsjubileum
Hhsopor

kostnader

111 583

487

kopital
273 988

Årets resultat

-698

Eget kapital

u&F
Kopitol

225 896
10 400

277 405

16 33s

2s6 955
-257 653

Summa eget kopitol

273 290

skulder och

384 973

32 779
23 200

Nytt anläggningsbeslut
Administration

Årets resultat

Summa skulder
Eget

660

Snöröjning

Övriga kostnader
Summa övriga kostnader

i9 s00

till

Div skulder

28 072
181 605

4 598
717 905

till U&F
U&F

Sop ovs

Skötsel anläggning

70 284
20 000

El

Årets avs

övriga kostnader

29 677

6 274
310

813 145
273 988
1 138 2s0
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Bilaga2:
Ståndskallets
Sarnfällighetsförening, Lund

Ståndskal lets Samfäll i ghetsföreni ng

Revisionsberättelse
2018

Undertecknade, som av Ståndskallets sarnfäll§hetsförening vid ordinarie
årsmöte utsetts att granska räkenskaper octr förvaltning för år 2018, får efter
fu l§jort uppdrag avge fÖljande revisionsberättelse.

M har grarskat föreningens räkenskaper och gått igenom de handlingar som

låmnar-upplysningar om fÖreningens ekonomi och förvaltning. Räkenskapema år

fOrda må'nbggrannhet och ordning. lnkomster ocfr utgifter under året, samt

föreningens siållning vid verksamhetsårets slut, framgår av utdrag ur
räkenskapema.

Då det under revisionen inte ftamkommit anledning till anmärkning tillstyrker vi att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet fÖr förvaltningen under verksamh*året 201 8.

Lund 2019-
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Bilaga 3:
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Budget 2019
PerfÅstbhrt f{täl
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Betalas
Februm 2019
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