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Ordinarie föreningsstämma med Såningsvägens första samfällighet
hålls  onsdagen  den  22  februari   2017  kl  19.00 i  Stora  Klubbhuset  vid  Viksjövallen,  Andebodavägen
(blågula  huset  vid  första  konstgräsplanen).  Datum  har  angivits  i  Såningsbladets  decembernummer.
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 skall företräda fastigheten)

…........................................................  (adress)  att vid årsstämman onsdagen den 22/2 2017 som ombud för
ägaren av fastigheten Järfälla Viksjö 4: …..../Såningsvägen nr ….. föra min talan enligt ovan samt utöva
rösträtt som tillkommer fastighetens ägare.

Viksjö den …...................   Ägare …......................................   (namnteckning)



 

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande

2. Val av sekreterare

3. Val av två justeringspersoner

4. Frågan om stämman är behörigt utlyst (Förhandsmeddelande om tid och plats i Såningsbladet nr 6-
2016, 13 december  samt formell kallelse inkl. handlingar i Såningsbladet 1-2017, 6 februari)

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 2016

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

11.  Framställningar från styrelsen och inkomna motioner

12. Underhållsplan och reparationsfond – presenteras vid stämman

13. Ersättning till styrelsen, suppleanterna, reparationsgruppen, ordinarie revisorer och valberedning.
Förslag från revisorerna

14. Styrelsens förslag till budget samt årsavgift för fastighetsägarna 2017 

15. Val av styrelseledamöter samt suppleanter 

16. Val av två revisorer samt två revisorssuppleant 

17. Val av reparationsgrupp

18. Val av representant till grannsamverkan

19. Val av valberedning

20. Övriga frågor

21. Meddelande  om  plats  och  tid  när  stämmoprotokollet  hålls  tillgängligt  för  fastighetsägarna
(distribueras med Såningsbladet inom 14 dagar efter stämman)

22. Stämman avslutas



SÅNINGSVÄGENS FÖRSTA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Punkt 7          Verksamhetsberättelse för år 2016 
Styrelsen  för  Såningsvägens  första  samfällighetsförening  avger  härmed  verksamhetsberättelse  för
föreningens 45:a verksamhetsår omfattande tiden 1 januari – 31 december 2016.

1. Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma hölls måndagen den 22 februari med 31 röstberättigade medlemmar (inklusive
1 fullmakt) närvarande. 

2. Styrelsen 

Styrelsen har efter årsmötet haft följande sammansättning:
Ordförande: Kent Schuler (101)                    Omval 1 år
Kassör: Britt von Schéele (197)                      Omval 1 år 
Sekreterare: Pernilla Javier (11)                    Nyval 1 år

Suppleanter:
Gunvor Franzen (91)                                        Omval 1 år
Goran Rashid (97)                                            Omval 1 år
Laila Sundström (181)                                     Omval 1 år 

Styrelsen har mellan föreningsstämmorna 2016 och 2017 haft fem protokollförda sammanträden. I regel har
också  suppleanterna  och  reparationsgruppen  närvarit  och  bidragit  till  diskussionerna  vid  styrelsens
sammanträden. 

3. Informationsfrågor
Distribution av Såningsbladet har huvudsakligen skett via mail till dem som anmält mailadresser. 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.

4. Digitalisering
Vi  har  under  året  arbetat  med  att  digitalisera  våra  dokument.  Vilket  underlättar  överföring  och
tillgänglighet  av  information  samt  sökbarhet  i  dokumenten.   Vi  har  skapat  en  mailstruktur  som  vi
använder  för   utgående  massutskick  samt  en  mailadress  (saningsvagenudda@gmail.com)  in  till
samfällighet.  Vilket  underlättar vart  man skickar sina frågor eller åsikter.   Idag får 83 % av hushållen
information via mail.

5. 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 2016/17.  

 Elhandelsavtalet med Mälarenergi AB har omförhandlats för perioden 2016-10-01—2017-09-30

 Försäkringen hos Länsförsäkringar för föreningens gemensamma anläggningar har förnyats 
vid årsskiftet och löper till och med 2017-12-31.

mailto:saningsvagenudda@gmail.com


6. Områdets skötsel
Gemensam städdag hölls den 23 april med stor arbetsglädje och fin gemenskap. Veckan efter städdagen
skedde sopning av områdets gator och asfaltsytor.  Under hösten var städning  och bortforsling av löv
planerad men ställdes in pga snö. 

7. Belysning.
Armaturerna  på  belysningsstolparna  har  bytts  augusti  2016  och  i  samband  med  det  har
elnätsabonnemanget kunnat sänkas från 35 A till 25 A .  Detta sänker den fasta kostnaden med c:a 4000:-/år.
Belysningen  i  sig  sänker  förbrukningen  med  c:a  30  %.  Timmätning  av  förbrukning  har  aktiverats.
Timmätningen möjliggör kontroll av förbrukningen på ett bättre sätt.

8. Grannsamverkan mot brott 
Lokalpolisens meddelanden om brott i Järfälla har distribuerats via mail till dem som anmält sina adresser.
Det  finns  även en  länk  på  vår  hemsida  till  polisens  informationssida.  Välj  "AKTUELLT"  för  info  om
bostadsinbrott.

9. Samfällighetsavgifter
Under året  har avtalsfakturering,  som också innefattar betalningspåminnelser,  skett  för samfällighetens
avgifter. 

10. Underhåll   och förnyelse
Från den översiktsplan för underhåll och förnyelse, som antogs av stämman, har följande arbeten utförts: 

Byte av träräcken vid parkeringsplatserna.

Besiktning och dokumentation  av skador på asfaltsytor är utförd.  Därefter har man tillsammans med
representant från Skanska tittat på hur vi kan förnya eller reparera skadorna på  asfaltytorna.

Beskärning av  träd  tidigarelagts  till  2016 istället  för  2017 pga  att  träden hindrade ljuset  från den nya
belysningen. Utöver beskärning har en pil tagits ner pga rasrisk. 

Uppgradering av inbrottsskydd har gjorts på förrådet pga flera inbrottsförsök.

Underhålls-och förnyelsefond vid 2016 års början 419 582,43

Föregående resultat enligt beslut på stämman   21 374,19

Insatta medel   77 000,00

Uttag ur fonden

Plank vid parkeringsplatserna 9 870,00

Belysning           191 750,00

Trädbeskärning             19 984,00

Summa           221 604,00         - 221 604,00

Utgående saldo den 31 december 2016       296 352,62



11. Ekonomi och årets resultat

Balansräkning per 2016-12-31

TILLGÅNGAR SKULDER

Postgiro                102016,06 Interima skulder    49005,90

Bankkonto                    2699,14 Leverantörsskulder     1386,00

Underhållsfondkonto   296352,62 Underhålls- och förnyelsefond  296352,62

Interima fordringar     98939,00 Balanserad vinst  123600,90

Årets vinst                                                       29661,40

Summa                500 006,82                                                                                                                500 006,82

I balansräkningen avser interima fordringar faktura från ComHem på 91044:-, 

från Länsförsäkringar på 7895:-

 Interima skulder avser snöröjning med 46 000:-   samt el med 3000:-



Resultaträkning

INTÄKTER & KOSTNADER
2016-01-01-
2016-12-31

2015-01-01 –
2015-12-31 

Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader

Samfällighetsavgifter 220 000,00 204820,00

Elavgifter motorvärmare 8 400,00 9600,00

Påminnelseavgift 50,00

Elkostnader 35 038,00 47292,00

Snöröjning 67 250,00 58174,00

Reparation och underhåll 20 439,50 19932,00

Förbrukningsmaterial 2365,00

Städning och renhållning 18058,20 24130,00

Försäkring 7895,00 7751,00

Ersättning revisorer och 
valberedning 2 000,00

Administration 6 946,40 4713,50

Pg-kostnader 1 153,50 1003,50

Övriga externa kostnader exkl. 
Lantmät 120,00

Ränta 69,09

Styrelsearvoden 30 500,00 26499,00

Sociala avgifter 7 098,00 5525,00

Kabel-TV 360 500,00 362 860,00 261610,00 264018,90

Underhålls- och förnyelsefond 77 000,00 77 000,00 99000,00 89550,00

Lantmäteriverket 110000,00 112701,00

Summa 665 900,00 636 238,60 685149,09 663774,90

Årets vinst 29 661,40 21374,19

665 900,00 665     900,00 685149,09 685149,09

Resultat samfälligheten 32 021,40 17 034,09

Resultat KabelTV -23 60,00 -2 408,90

Resultat underhålls-o 
förnyelsefond 9 450,00

Resultat Lantmäteri -2 701,00

Årets vinst 29 661,40 21 374,19



Strlrelsen föreslår stiimman att besluta:

att de av styrelsen framlagda verksamhets - och förvaltningsberättelserna godkänns.

att resultaträkningen med en kostnadsomslutning pä 636 238,60 kronor och balansräkningen med en

omslutning på 500 006,82 kronor fastställs.

att årets resultat, 29 66L,40 förs till Underhålls- och förnyelsefonden.

JärfäIln i februari 201"7

uL-
Kent Schuler Britt von Schdele Pernilla Javier "

Ordförande Kassör Sekreterare

Punkt 8. Reaisionsberättelse för aerksamhetsåret 2016

Revisisnsbe rätte lse för 5å n ingsuäg€ns Första

5a mfä I lighetsfören i ng

Verksamhetsåret 2016

Efter verlctålld gransknlng av Såniqsvägenl Föntg $amfållighetsförenlqs r$kenrkaper

och frörraltning för verksamhetsåret 1016 får vl efter fullgjort uppdrag av;c följanda

rcvlslonsberåttelf€.

Vi hartagit del av sarnfållighetrfiireningenr råkemkaper, halansr{knlng vlnst- och

förlustråkning såmt övriga handlingar av betydelse för bedömande av sarnfålllghets-

föreningens ekonomi ach förvaltning. Revisionen har inte gett anlednlng till någon

anmå*nirg aweende de till oss öuerlåmnade handllngarna.

lll tlllrtyrker att åFrnötet fäststälter balans- och resultatråkning per den tl detcmhr ä!16
sämt beviryär rtyrclren ansvaefrlhet fördet år sorn rsvisionen ornfettar.

Vihsjö i januari 2017.

{t,*e* #mtuerytw
Anre ogrrc Göran Melrnhorg (J



Punkt 11. Framställningar från styrelsen och inkomna motioner

 1. Inga motioner har inkommit från boenden.

2. Förslag från styrelsen:
Bakgrund

Våra asfaltsytor har på vissa ställen skador, marken har sjunkit ned och våra brunnar har tryckts upp. I
underhållsplanen som antogs på årsstämman 2016  budgeteras 35 tkr år 2016, 10tkr år 2017 och 5tkr år 2018
för att åtgärda detta. Beloppen avsåg lagning av skadorna. 

Vi har under 2016 dokumenterat skadorna och har tillsammans med Skanska inspekterat ytorna. Enligt
Skanska är det inte meningsfullt att laga skadorna utan de bedömer att parkeringsytorna behöver asfalteras
om. De har lämnat en offert för asfaltering av båda parkeringsytorna som omfattar 5100 m2 på 726 250:-
inkl. moms. Utöver det kan tillkomma arbete för underliggande  mark/väg-konstruktion. 
Vid  budgetarbetet  under  januari  har  det  framkommit  att  Järfälla  kommun  ska  renovera
kommunens  del  av  vattenledningen  genom  vårt  område.  Det  kommer  att  medföra  visst
grävarbete  just  där  vi  har  de  största  sättningarna.  Det  ger  oss  rådrum  och  möjlighet  till
samordning till våra arbeten.

Förslag från styrelsen 

 under 2017 tillsammans med konsult upprätta förfrågningsunderlag samt begära in 
förnyade offerter av asfaltering på hela eller delar av parkeringsytorna.

 under 2017 utföra de åtgärder som motiveras av utfallet av ovanstående punkter och inom ramen 
för budgeten. 

 till stämman 2018 återkomma med förslag på ytterligare åtgärder och förslag till budget.



Punkt 12. Underhålls- och förnyelseplan 
För förnyelse och underhåll 2017 presenteras följande budget samt plan för åtgärder 2018-2020

Budget Underhållsplan

2017 2018 2019 2020

Elanläggningar 0 0 80 80

Garage 0 0 0 0

Förråd/utrustning 10 15 0 0

Grönområden 0 0 0 20

Vatten/avlopp 30 0 100 25

Parkering /väg 250 250 0 0

Åtgärder/år 290 265 180 125

Punkt 13. Ersättning till styrelsen m.fl. - förslag från revisorerna

Förslag på arvoden fr.o.m. 2017 inom Såningsvägens första samfällighetsförening 
 

Ordförande 7 000:-

Kassör och sekreterare 6 000:- = 12 000:-

Suppleanter  3 st 1 500:- = 4 500:-

Reparationsgrupp 2 st 6 000:- =12 000:-

Ordinarie Revisorer 2 st 500:-= 1 000:-

Valberedning 2 st 500:- = 1 000:-

Totalt 37 500:- exkl. arbetsgivaravgifter

På arvoden på 1 000:- eller mer utgår arbetsgivaravgifter på 31,42 % samt att de är skattepliktiga.



Punkt 14.  Förslag till budget och avgifter 2017

Intäkt Kostnad

Samfällighetsavgift 212 000 

Elavgift motorvärmare    8 000

Elkostnader  32 000

Snöröjning  75 000

Reparation, underhåll och drift  24 000

Städning och renhållning   25 000

Försäkring    7 900

Administration    8 000

Arvoden  37 500

Sociala avgifter (beräknat på 31,42%)    9 600

Lokalkostnader, förtäring etc    1 000

Comhem  366 500 364 000

Avgiftsreducering för driftel   - 2 500 

Underhålls- och förnyelsefond  110 000 110 000

Årets resultatet               0                                          0

694 000                              694 000

Föreningens årsavgift

Samfällighetsavgift 1 927

Comhem 3 333

Underhålls- och förnyelsefond 1 000

SUMMA                                                                     6 260

Elavgift för motorvärmare   400

Kommentar till budgetförslaget

Ovanstående budget är beräknad utifrån gällande avtal och erfarenhet från tidigare års kostnader. Den
föreslagna avgiften till underhålls- och förnyelsefonden innebär en viss höjning  i förhållande till förra årets
och tidigare års avsättningar till  fonden. Det motiveras av att  behoven av förbättringsarbeten och/eller
asfaltering av parkeringsplatserna kan komma att bli väsentligt dyrare än som tidigare bedömts. Avgiften
på 6 260 kr samt elavgift för motorvärmare på 400 kr kommer att faktureras medlemmarna i början av mars
och ska vara betald senast den 31 mars 2017. Avgiften för motorvärmare betalas av de som använder el för
detta. 



Punkt 15-19 Förslag från valberedning  

Ordförande: Kent Schuler  nr.101 Omval 1 år 
Kassör: Britt von Scheele  nr.197 Omval 1 år 
Sekreterare: Pernilla Javier nr.211 Omval 1år

Suppleanter
Gunvor Franzén nr.91             Omval 1 år
Carina Hwass  nr.93 Nyval 1 år
Veronica Dagérus nr.213 Nyval 1 år

Reparationsgruppen

Nils Jaurell nr.199 Omval 1 år
Bengt Ehrlin nr.205 Nyval 1 år

Grannsamverkan

Gunvor Franzen nr.91 Omval 1 år

Revisorer

Arne Ogne nr.67 Omval 1 år
Göran Malmborg nr.201 Omval 1 år

Revisor suppleanter

Vakant
Vakant

Valberedningen

Jesper Wiberg 147 Omval 1 år
Marita Bergman 145 Omval 1 år


	Punkt 15-19 Förslag från valberedning

