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Protokoll 2016 

Ordinarie föreningsstämma med Såningsvägens första samfällighetsförening 
måndagen den 22 februari 2016 kl. 19.00 i Stora klubbhuset vid Viksjövallen.   

 

§ 1  Stämman öppnas 

Styrelsens ordförande Kent Schuler (101) hälsade de närvarande välkomna och 
förklarade den ordinarie föreningsstämman öppnad.  

§ 2  Val av ordförande för stämman  

Till ordförande för stämman valdes Göran Malmborg (201).   

§ 3  Val av sekreterare 

Till sekreterare för stämman valdes Per-Magnus Selinder (47).  

§ 4 Justeringspersoner 

Att jämte ordföranden justera stämmans protokoll valdes Björn Rådvall (39) samt 
Mikael Ögrim (71). 

§ 5 Stämmans utlysning 

På frågan om stämman hade utlysts i stadgemässig tid (senast två veckor före 
stämman) meddelande sekreteraren att tid och plats angetts i Såningsbladet nr 8 – 2015 
(30 december). Handlingar för stämman hade distribuerats med Såningsbladet nr 1 – 
2016 (den 28 januari.)  

Stämman konstaterade  

att den blivit behörigt utlyst.  

§ 6 Justering av röstlängd  

Enligt namnlista (bilaga 1 till originalprotokollet) var 31 fastighetsägare 
representerade, inklusive en via fullmakt.  

§ 7 Dagordning 

Det utsända förslaget till dagordning godkändes med omkastning av pp. 23 och 24. 
Två motioner hade inkommit i stadgeenlig tid.  

§ 8  Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning 

Den utsända verksamhetsberättelsen jämte resultat- och balansräkning (bilaga 2 till 
originalprotokollet) gicks igenom samt kommenterades av styrelsens sekreterare Per-
Magnus Selinder (47), kassör Britt von Schéele (197) samt ordförande Kent Schuler 
(101).  

Styrelsen hade föreslagit stämman att besluta:  
att de av styrelsen framlagda verksamhets - och förvaltningsberättelserna godkänns. 
att resultaträkningen med en kostnadsomslutning på 663 774,90 kronor och 
balansräkningen med en omslutning på 595 085,42 kronor fastställs. 
att årets resultat, 21 374,19 kronor, förs över till underhålls- och förnyelsefonden. 
 

§ 9  Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen fanns utsänd tillsammans med stämmohandlingarna (bilaga 3 till 
originalprotokollet). En av revisorerna, Arne Ogne (67), föredrog dessutom 
revisionsberättelsen muntligt. Revisorerna tillstyrkte, att stämman skulle fastställa 
balans- och resultaträkningen per den 31 december 2015 samt att bevilja styrelsen 
ansvarfrihet för det år revisionen omfattar.  
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§ 10  Fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av 
 resultatet  2015 

Stämman beslöt 
att lägga styrelsens verksamhetsberättelse med godkännande till handlingarna,  
att, i enlighet med styrelsens förslag och tillstyrkan av revisorerna, fastställa balans- 
och resultaträkningen per den 31 december 2015 inklusive den föreslagna 
bokslutdispositionen av 2015 års resultat.  
 

§ 11 Ansvarsfrihet  

Stämman beslöt 

att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det år som 
revisionen omfattar.  

 

§ 12  Förslag till nya stadgar  

När stadgeändringarna vid 2015 års stämma anmäldes till Lantmäteriet för att vinna 
laga kraft påpekades, att stadgeändringen från 1992 inte hade anmälts och därmed inte 
vunnit laga kraft. (Ärendenummer hos Lantmäteriet B 153240): Beslut om stadgeändring får ej 

tillämpas innan registrering skett enligt 52 § i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Detta innebär, 
att ändringarna från 1992 om tid för årsstämma, räkenskapsår etc. formellt inte varit 
giltiga.  

Lantmäteriet rekommenderade i det uppkomna läget, dels att samfälligheten fortsätter 
att tillämpa de ordningar som av hävd fungerat sedan 1993, dels att nya stadgar skulle 
antas vid kommande årsstämma i februari 2016 i enlighet med dess 
rekommendationer, dvs. helt nytt stadgebeslut, innefattade de ändringsbeslut som togs 
av årsstämmorna 1992 och 2015. Därmed återtog styrelsen ansökan om registrering av 
ändringarna 2015.  

Beträffande omfattningen av förvaltningsansvaret enligt § 2 räcker det med att ange att 
”Föreningen förvaltar Järfälla Viksjö ga:7”. Ytterligare specifikation är inte nödvändig 
eftersom omfattningen av förvaltningen finns i fastighetsregistret, men kan införas som 
not till stadgarna.  

Styrelsen har berett förslag om nya stadgar inför årsstämman 2016 i enlighet med 
Lantmäteriets rekommendationer. De variationer i förhållande till de 
rekommendationer, som förslagen innehåller, har på förhand godkänts av 
Lantmäteriet.  

Förslaget har sänts ut tillsammans med stämmohandlingarna och läggs som bilaga 4 
till originalprotokollet. 

Stämman beslöt enhälligt 
att anta förslaget till stadgeändring, 
att stadgeändringen träder i kraft så snart Lantmäteriet godkänt de nya stadgarna 

 

§ 13  Förslag angående byte av armaturerna på belysningsstolparna 

I långtidsplanen för underhåll och förnyelse ingår frågan om elanläggningar i planen 
för 2016, där en kostnad på c:a 250 000 kronor beräknats. Begäran om offerter har 
ingetts, men det är ännu en öppen fråga vad gäller omfattning och bästa lösning i 
förhållande till kostnader och långsiktig energibesparing. Ingemar Karlsson gav en 
utförligare presentation av frågan samt angav att arbetet beräknas vara färdigt före 
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midsommar. Ett par olika armaturer kommer att sättas upp på prov för att ge tillfälle 
att komma med synpunkter. 

Årsstämman beslöt  
att byte av armaturerna på belysningsstolparna ska ske under 2016 
att kostnaderna ska bestridas av underhålls- och förnyelsefonden  
att ge styrelsen i uppdrag att göra upphandling inom de ramar som presenterats på 
stämman. 
 

§ 14  Rekrytering till olika uppdrag 

Kent Schuler gav en kort redogörelse för valberedningens återkommande svårigheter 
att rekrytera till de olika befattningarna inom samfälligheten och gick igenom vad de 
olika posterna inom samfälligheten innebär när det gäller arbetsuppgifter samt 
betonade det gemensamma ansvaret. Alla fastighetsägare uppmanades att fundera 
över möjligheten att kunna ställa upp som kandidat till någon post inför nästa 
årsstämma.  

 

§ 15  Inkomna motioner  

Inga motioner hade inkommit till årets stämma. 

 

§ 16  Plan för underhåll och förnyelse  

I den utsända verksamhetsberättelsen för år 2015, p. 10, hade styrelsen redovisat 
vidtagna åtgärder utifrån förra årsstämmans beslut om långsiktig underhålls- och 
förnyelseplan. Styrelsen samt reparationsgruppen presenterade förslag till uppdatering 
för 2016 samt de närmast följande åren enligt följande:  

 
Underhålls-och förnyelsefond vid 2015 års början 293 042,44 
Föregående års resultat enligt beslut på årsstämma   36 989,99 
Insatta medel   99 000,00 
Elkonsult   - 9 450,00 
Utgående saldo 31 dec 2015 419 582,43 

 

Tusen kronor BUDGET  INGÅR I PLAN…….> 

    2016 2017 2018 2019 2020 

Elanläggningar 250 40 50 80 80 

Garage 5 0 20 0 10 

Förråd utrustning 0 5 15 0 0 

Parkering väg 35 10 5 0 0 

Grönområden   10  0 

Vatten avlopp   100  25 

Uppfört i budget/plan  290 45 140 80 115 

Föreslagen fondering 99 99 99 99 99 

Förbrukning av fonden 2016 – 2020: 600 000  Fondering: 495 000 
 

Utifrån denna underhålls- och förnyelseplan hade styrelsen föreslagit en avsättning på 
700 kr/fastighet till underhålls- och förnyelsefonden under 2016, förutom den 
beslutade avsättningen av förra årets balanserade överskott 

Stämman beslöt  
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att lägga styrelsens redovisning av underhålls- och förnyelsefonden till handlingarna. 

 

§ 17   Förslag på arvoden 2016  

Årsstämman 2015 hade på förslag av revisorerna beslutat om arvoden till styrelse m.fl. 
enligt följande: 

 

Befattning Arvode  

före skatt 

Skatt 30 % 

 

Arvode  

efter skatt 

Arbetsgivaravgift 
31,42% 

Ordförande  6 000 1 800 4 200 1 885 

Sekreterare  5 000 1 500 3 500 1 571 

Kassör  5 000 1 500 3 500 1 571 

Förnyelsegrupp 1  5 000 1 500 3 500 1 571 

Förnyelsegrupp 2  5 000 1 500 3 500 1 571 

Styrelsesuppleant 1  1 500    450 1 050    471 

Styrelsesuppleant 2  1 500    450 1 050    471 

Styrelsesuppleant 3  1 500    450 1 050    471 

Summa 30 500 9 150 21 350 9 583 

Med tanke på arbetsinsatserna finns skäl att också besluta om ett mindre 
arvodesbelopp till ordinarie revisorer  samt valberedningen på vardera 500 kr. 

Årsstämman föreslås besluta 
att arvoden för 2016 ska utgå med samma belopp som för 2015 enligt ovan 
att ordinarie revisorer och valberedningens ledamöter dessutom ska erhålla vardera 
500 kr  
 

§ 18.  Förslag till budget samt årsavgifter för fastighetsägarna för 2016  

Kassören presenterade styrelsens förslag till budget och årsavgifter för år 2016
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Avgiften, 6 000 kr (plus ev. individuellt tillägg för motorvärmare), skall vara betald 
senast den 31 mars 2016 enligt utställd faktura genom hushållens brevlådor.   

Stämman beslöt  

att anta styrelsens förslag om budget och årsavgifter.  

 

§ 19.  Val av styrelse samt suppleanter för verksamhetsåret 2016 

Stämman beslöt 

att välja följande till styrelse respektive suppleanter för 2015:  
 

Ordförande: Kent Schuler (101), omval 
Kassör: Britt von Scheele (197), omval 
Sekreterare: Pernilla Javier (211), nyval 
Suppleanter:  
Gunvor Franzén (91), omval, Goran Rashid (97), omval, Laila Sundström (181), omval   

 

§ 20.  Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter 

Stämman beslöt  
att välja följande till revisorer för 2016:  
  
 Göran Malmborg (201)  samt Arne Ogne (67)  

att välja följande till revisorssuppleanter:  
  
 Veronica Dagérus (213) och Peter Sundström (181) 

 

§ 21.  Val av reparationsgrupp  

Stämman beslöt 
att välja följande till reparationsgrupp:  
  
 Nils Jaurell (199), Bo Sundén (37) 
 

§ 22.  Val av representant till grannsamverkan 

Stämman beslöt 

att välja som representant till grannsamverkan:   
  

 Gunvor Franzén (91) 

 

§ 23.  Val av valberedning  

Stämman beslöt 

att välja följande till valberedning inför årsstämman 2016:   
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 Marita Bergman, 145 och Jesper Wiberg, 147 

 

§ 24.  Övriga frågor  

Styrelsen genom Kent Schuler aktualiserade några informationsfrågor som inledning till 
samtal: 

– Parkeringsreglerna, att respektera det som gäller att garagen i första hand ska användas, att 
släpvagnar och husvagnar endast får parkeras på därför avsedda platser, att fastighetsägarna 
ansvarar för att hantverkare enbart får köra fram för på- och avlastning på innegatorna. Ett 
återkommande problem är att man parkerar under arbetet och hindrar taxi och ambulans att 
komma fram. Alla behöver hjälpas åt för att ha koll på parkering av bilar och släpvagnar som inte 
tillhör samfälligheten eller dess gäster.  

– Eluttagen i garagen får endast användas till motorvärmare. Det är förbjudet att använda 
eluttagen till laddningsbara fordon, något som elsystemet inte klarar. Om behov skulle 
uppstå får frågan om laddningsstolpar på respektive bilägares bekostnad utredas. 

– Thailandslampor orsakade under nyårsnatten en direkt risk för eldsvåda och får inte 
användas i området. Likaså utgör fyrverkerier och smällare inom orådet vid t.ex. påsk och nyår 
olägenhet för många, inte minst hundägare. Frågan om direkt förbud för sådant kan tas upp 
genom motioner till nästa stämma. 

– Överfulla sopkärl drar till sig fåglar som sprider soporna vida omkring. Mer sopor än att 
locket går att stänga får inte packas i.  

– Biltvätt inom området är absolut förbjudet. 

 

§ 24  Stämmoprotokoll  

Enligt stadgarna skall protokoll från föreningsstämman finnas tillgängligt för 
fastighetsägarna inom 14 dagar efter stämman. Protokollet kommer att distribueras via mail 
eller i pappersformat med nästa nummer av Såningsbladet som också kommer att finnas på 
hemsidan. 

  

§ 25 Avslutning 

Kent Schuler uttalade ett särskilt varmt tack till Ingemar Karlsson som under flera decennier 
arbetat i reparationsgruppen med många uppgifter, men som nu avgått. Hans unika insatser 
underströks genom en gåva från samfällighetsföreningen. Också den avgående sekreteraren 
tackades med blommor efter fyra års arbete. 

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.   

Vid protokollet:  

 


