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Såningsbladet  

 
Informationsblad för Såningsvägens första samfällighetsförening  

Plusgiro 865 191-1     www.saningsvagen.se 

28 januari 2016              årgång 45          nr 1 

___________________________________________________________________________ 

Ordinarie föreningsstämma  

för Såningsvägens första samfällighetsförening 

hålls måndagen den 22 februari  2016 kl 19.00 i Stora Klubbhuset vid Viksjövallen, 
Andebodavägen (blågula huset vid första konstgräsplanen). Datum har angivits i 
Såningsbladets decembernummer samt genom Såningsbladet nr 1 – 2016, den 28 januari.  

Kallelse med tid och plats ska enligt stadgarna utfärdas senast 14 dagar före sammanträdet. 
Där skall också finnas underlag för beslut om uttaxering av samfällighetsavgiften. Medlems 
rösträtt kan utövas genom ombud med skriftlig fullmakt. Ombud får inte företräda mer än en 
medlem. 

-  -  -  -  -  - --  -  -  -  -  - - -  -  -  -  -  - - 

FULLMAKT 

 

För ………………………………………… (namn på den som ska företräda fastigheten) 

 

      ………………………………………… (adress)  

att vid årsstämma vid Såningsvägens första samfällighetsförening måndagen den 22 februari 
2016 som ombud för ägare av fastigheten Järfälla Viksjö 4: ……/ Såningsvägen nr….. föra min 
talan enligt ovan samt utöva den rösträtt som tillkommer fastighetens ägare. 

 

Viksjö den ………………. Ägare …………………………………….(namnteckning) 
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Förslag till dagordning 

 

1. Val av ordförande för stämman 

2.  Val av sekreterare för stämman 

3.  Val av två justeringspersoner 

4.  Frågan om stämman är behörigt utlyst (Förhandsmeddelande om tid och plats i 

Såningsbladet nr 8 - 2015, 30 december samt formell kallelse inkl. handlingar i 

Såningsbladet 1 - 2016, 28 januari) 

5.  Justering av röstlängd 

6.  Fastställande av dagordning 

7.  Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning  

8.  Revisorernas berättelse   

9. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av resultatet 

2015  

10. Ansvarsfrihet för styrelsen  

11. Förslag till nya stadgar - bilaga 

12. Förslag angående byte av belysningsarmaturer på stolpar 

13. Rekrytering till olika uppdrag 

14. Eventuellt inkomna motioner  

15. Plan för underhåll och förnyelse  

16. Ersättning till styrelsen, suppleanterna, underhålls- och reparationsgruppen, 

ordinarie revisorer samt valberedning  

17. Förslag till budget samt årsavgift för fastighetsägarna 2016  

18. Val av styrelseledamöter samt suppleanter 

19. Val av två revisorer samt två revisorssuppleant  

20. Val av reparationsgrupp 

21. Val av representant till grannsamverkan 

22. Val av valberedning  

23. Meddelande om plats och tid när stämmoprotokollet hålls tillgängligt för 

fastighetsägarna (distribueras med Såningsbladet inom 14 dagar efter stämman)   

24. Övriga frågor     

 Under övriga frågor kan styrelsen informera om mindre viktiga ärenden som inte 

motiverar en egen punkt på dagordningen. Medlemmar kan även ställa frågor om 

förvaltningen och komma med förslag. Observera dock att inga beslut får fattas i 

frågor som inte står med i kallelsen om inte samtliga medlemmar är närvarande 

och godkänner att det sker. 

25. Stämman avslutas 
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SÅNINGSVÄGENS FÖRSTA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

Verksamhetsberättelse för år 2015 

Styrelsen för Såningsvägens första samfällighetsförening avger härmed verksamhetsberättelse 
för föreningens 42:a verksamhetsår omfattande tiden 1 januari – 31 december 2015. 

1. Föreningsstämma  

Ordinarie föreningsstämma hölls den 16 februari med 34 röstberättigade medlemmar 
(inklusive 1 fullmakt) närvarande.  

2. Styrelsen 

Styrelsen har efter årsmötet haft följande sammansättning:  

 
Ordförande: Kent Schuler  (101) Nyval 1 år 
Kassör: Britt von Schéele (197)  Nyval 1 år 
Sekreterare: Per-Magnus Selinder (47)  Omval 1 år 
Suppleanter:  
Gunvor Franzen (91) Omval 1 år 
Göran Rashid (97))  Nyval 1 år 
Laila Sundström (181)  Nyval 1 år  

Styrelsen har mellan årsstämmorna 2015 och 2016 haft sex protokollförda sammanträden. I 
regel har också suppleanterna och förnyelsegruppen närvarit och bidragit till diskussionerna 
vid styrelsens sammanträden.  

3. Informationsfrågor 

Såningsbladet har under året utkommit åtta gånger. Att det blivit så många hör ihop med 
frågor kring det nya avtalet med ComHem. Distribution av Såningsbladet har huvudsakligen 
skett via mail till dem som anmält mailadresser, f.n. ett 90-tal. Detta har underlättat och gjort 
distributionen billigare. De som inte anmält mailadress får fortlöpande Såningsbladet i 
pappersformat.  

En hemsida med domänadress www.saningsvagen.se har dessutom haft med Såningsbladets 
innehåll samt övrig information.  

En nyredigering av foldern "Att bo på Såningsvägen" har gjorts och distribuerats till alla 
hushållen. 

4. Aktuella avtal 

Genomgång har skett av de avtal föreningen har ingått: 

– Snöröjning och sandning: Avtalet med Snöröjarn Stefan Nilsson & Snögrävarn i Viksjö 
HB har förnyats för ytterligare en vintersäsong 2015/16.   

– Nytt el-kontrakt har skrivits fr.o.m. 2015-10-01 och ett år framåt med Mälarenergi. Priset per 
kWh har sänkts från 37,7 till 31,4 öre  

– Försäkringen hos Länsförsäkringar för föreningens gemensamma anläggning har förnyats 
vid årsskiftet och löper till och med 2016-12-31 

5. Områdets skötsel 

Gemensam städdag hölls lördagen den 18 april med stor uppslutning. Förutom ett bra arbete 
under dagen, fyller städdagen en allmänt viktig funktion för det sociala umgänget och att man 
lär känna varandra. Veckan efter städdagen skedde sopning av områdets gator och asfaltsytor. 
Under hösten har förnyelsegruppen svarat för extra bortforsling av löv som räfsats ihop på de 
gemensamma områdena.  
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6. Omprövning av gemensamhetsanläggningen samt stadgeändringar 

Vid extrastämman den 29 september 2014 beslöts att ge styrelsen i uppdrag att ansöka om 
omprövning hos Lantmäteriet så att samfällighetsföreningen också formellt ska kunna förvalta 
kabel TV-, bredband- och telefonianläggningen. Lantmäteriets anläggningsbeslut drog 
emellertid ut på tiden, varför årsstämman 2015 fattade beslut om att ändra stadgarnas 
uppgifter om anläggningens omfattning samt ändring av motionstiden till den 25 januari.  

När stadgeändringarna 2015 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.  

Styrelsen har berett förslag om nya stadgar inför årsstämman 2016 i enlighet med 
Lantmäteriets rekommendationer.  

Styrelsen fick också i uppdrag av årsstämman att ställa samman stadgar med de ändringar 
som beslutats 1992 och 2015. Med anledning av Lantmäteriets synpunkter och 
rekommendationer enligt ovan kunde inte det beslutet verkställas, utan ersätts av förslag till 
nya stadgar vid årsstämman. 

7.  Gruppavtal med ComHem  

Enligt de beslut som träffats vid extrastämman den 29 september 2014 samt årsstämman den 
16 februari 2015 tecknades ett kollektivt avtal med ComHem, som trädde i kraft den 1 juni 
2015 och gäller tre år framåt.  

8. Samfällighetsavgifter 

Enligt beslut vid årsstämman skedde med anledning av ComHemavtalet två utdebiteringar av 
årsavgiften för fastighetsägarna under 2015, då tidpunkt och exakt kostnad med det nya 
avtalet inte kunde beräknas vid stämman. Den relativt stora utgiften för Lantmäteriets 
anläggningsbeslut, en engångsutgift, orsakade en ovanligt hög årsavgift.  

Avtalsfakturering av samfällighetsavgifterna, som också innefattar betalningspåminnelser, har 
tillämpats för andra året i följd. Detta har gett gott resultat när det gäller betalningsdisciplinen 
samt minskat arbete med påminnelser till en rimlig kostnad.  

9. Grannsamverkan mot brott 

Närpolisens meddelanden om brott i villaområden har vidaredistribuerats med mail till dem 
som anmält adresser. 

10. Underhåll och förnyelse 

Besiktning och reparation/underhåll av elskåpen har skett genom reparationsgruppens 
försorg. Några av asfaltshålen har åtgärdats, men det återstår att hitta en lösning på svackorna 
i asfalten, särskilt runt avloppsbrunnarna, men ingen entreprenör har hittills erbjudit åtgärd 
för en rimlig kostnad.  Arbete med garagetaken och dess uttänjda spikhål har skett. Där 
återstår en del arbete med att byta några takbjälkar.  
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12. Ekonomi och årets resultat 
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Kommentarer 

I balansräkningen avser interna fordringar faktura från ComHem på 90 715 kr, faktura från 
Länsförsäkringar på 7 895 kr samt återbetalning av registreringsavgift på 700 kr från 
Lantmäteriet.  

Interna skulder avser snöröjning under december 2015, som betalas 2016, samt el avseende 
2015, som betalas 2016. 

Styrelsen föreslår stämman besluta 

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

Järfälla i januari 2016  

 

Punkt 8. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015    

 

Punkt 11.  Förslag till nya stadgar  

I verksamhetsberättelsen, punkt 6, redogörs för turerna kring stadgeändringar 1992 och 2015. 
Lantmäteriet rekommenderar att samfällighetsföreningen i stället för att göra ändringar i 1990 
års stadgar antar helt nya stadgar i enlighet med dess rekommendationer och de beslut som 
fattats 1992 och 2015.  

Förslag till nya stadgar bifogas denna kallelse. Förslaget har förhandsgranskats av Lantmäteriet. 
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Punkt  12. Förslag angående byte av armaturerna på belysningsstolparna 

I långtidsplanen för underhålls- och förnyelse ingår frågan om elanläggningar i planen för 
2016, där en kostnad på c:a 250 000 kronor beräknas. 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. Utförligare presentation sker vid stämman.  

Styrelsen föreslår årsstämman besluta  
att byte av belysning 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 

Punkt  13.  Rekrytering till olika uppdrag  

Valberedningen har så gott som varje år haft svårigheter att rekrytera till styrelse och andra 
uppdrag i samfälligheten och vill ta upp denna fråga för information och samtal. Inga förslag 
till beslut finns, men frågan bör aktualiseras och tankar och idéer kan föras vidare till 
styrelsen. 

Punkt  14.  Eventuellt inkomna motioner  

Inga motioner hade inkommit vid motionstidens utgång den 25 januari 

 

Punkt  15.  Plan för underhåll och förnyelse  
 
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  
 

För förnyelse och underhåll 2016 presenteras följande budget samt plan för kommande 
åtgärder 2017 - 2020 
 

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 
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Punkt  16. Förslag till arvode till styrelse m.fl. 

 

Årsstämman 2015 beslöt om arvoden till styrelse m.fl. enligt följande: 

 

Befattning Arvode  

före skatt 

Skatt 30 % 

 

Arvode  

efter skatt 

Arbetsgivar-
avgift 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 
revisorerna och valberedningen på vardera 500 kr. 

Årsstämman föreslås besluta 

 
att arvoden för 2016 ska utgå med samma belopp som för 2015 enligt ovan 
att revisorerna och valberedningens ledamöter dessutom ska erhålla vardera 500 kr   
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Punkt 17.  Förslag till budget och avgifter 2016  

 
Ovanstående budget är beräknad utifrån gällande avtal och erfarenhet från tidigare års 
kostnader. Den föreslagna avgiften till underhålls- och förnyelsefonden innebär en sänkning 
på 200 kr i förhållande till de senast åren avgift. Styrelsen bedömer sänkningen möjlig med 
hänsyn till fondens nuvarande storlek, tillskottet med årets vinst och kommande 
underhållsåtgärder. 

Avgiften på 6 000 kr samt elavgift för motorvärmare på 400 kr kommer att faktureras 
medlemmarna i början av mars och ska vara betald senast den 31 mars 2016. Avgiften för 
motorvärmare betalas av dem som använder el för detta.  

 

Punkterna 18 – 21. Valberedningens förslag 

 
Ordförande: Kent Schuler, 101 

Kassör: Britt von Scheele, 197 

Sekreterare: Pernilla Javier 211 

Suppleanter: Gunvor Franzén, 91, Goran Rashid, 97, samt Laila Sundström, 181 

Revisorer: Göran Malmborg, 201 och Arne Ogne, 67  

Suppleanter: Peter Sundström, 181 och    ____________________ 

Valberedning: Marita Bergman, 145 och Jesper Wiberg, 147 

Reparationsgruppen: Bo Sundén, 37 och Nils Jaurell, 199 

 


