
Skälby Tredje Samfällighetsförening 
 

Årsstämma 2014 
Medlemmarna i 

Skälby Tredje Samfällighetsförening 
kallas till ordinarie årsstämma 

 

Torsdagen den 27 mars kl 19.00 

Picchus café 
 

Underlag till årsstämman (bilagor): 

1. Förslag till dagordning för stämman 

2. Verksamhetsberättelse 

3. Ekonomisk berättelse sektion 1 

4. Ekonomisk berättelse sektion 2 

5. Budget och utdebiteringsförslag sektion 1 

6. Budget och utdebiteringsförslag sektion 2 

7. Debiteringslängd sektion 1 och 2 

8. Valberedningens förslag till styrelse 2014 

9. Motioner från Kårstagränd 26 

10. Motioner från Knutbygränd 25 
 

Efter stämman bjuder föreningen mötesdeltagarna på en enklare måltid och fika. 
Stanna gärna kvar efter mötet för lite samvaro! 

 
Vi vill även passa på att nämna att vår årliga städdag kommer vara den 11 maj. 

 

 

Anmäl ert deltagande till stämman senast den 24 mars till Inga-Britt Norell, 
Rimbogränd 15, 08-590 81561 eller via mejl styrelsen@skalby3sam.se.
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Förslag till dagordning vid årsstämman den 27 mars 2014 
 

1. Fråga om mötets behöriga utlysande 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av sekreterare för stämman 

4. Val av två justeringsmän för stämman 

5. Styrelsens och revisorernas berättelser 

a. Verksamhetsberättelse (bilaga 2) 

b. Ekonomisk berättelse sektion 1 och 2 (bilagor 3 och 4) 

c. Revisionsberättelse (delas ut på stämman) 

6. Ansvarsfrihet för styrelsen 

7. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna  

8. Motioner (bilagor 9 & 10) 

9. Ersättning till styrelse och revisorer 

10. Förslag till budget för 2014 samt debiteringslängder sektion 1 och 2 (bil 5,6,7) 

11. Val av styrelseledamöter (bilaga 8) 

12. Val av revisorer  

13. Val av valberedning 

14. Övriga frågor 

15. Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

16. Avslutning 
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Bilaga 2 
   

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 
 
Innehållsförteckning 
1. Samfällighetsföreningen ......................................................................................................... 1 
2. Styrelse ................................................................................................................................... 1 
3. Aktiviteter ............................................................................................................................... 1 

3.1 Allmänt om förvaltning av samfälligheter ................................................................... 1 
3.2 Mötesverksamhet ......................................................................................................... 1 
3.3 Tillsyn och underhåll av gemensamma grönområden och lekplatser .......................... 1 
3.4 Parkvägar och passager ................................................................................................ 1 
3.5 Fibernät ......................................................................................................................... 1 
3.6 Samfällsnytt .................................................................................................................. 1 
3.7 Webbplats ..................................................................................................................... 1 
3.8 Grannsamverkan ........................................................................................................... 1 

4 Slutord .................................................................................................................................... 1 
 
 

1. Samfällighetsföreningen 
  

Samfälligheten består av 157 fastigheter från Knutbygränd i norr till Vallbygränd i söder. I 
väster avgränsas området av Lohäradsvägen och i öster av en gång- och cykelväg. 
Föreningen omfattar:  

• Sektion 1 som förvaltar de gemensamma ytorna med tillhörande grönområden, 
lekplatser, asfalterade gångar, belysning och dagvattensystem, samt    

• Sektion 2 som förvaltar det gemensamma kabelTV-nätet och dess drift. 

2. Styrelse  
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret utgjorts av: 
 
Marcus Östman Ordförande 
Olle Tjernberg  Vice ordförande 
Ingrid Fritjofsson-Bergman Kassör sektion 1 
Inga-Britt Norell Kassör sektion 2 
Pia Olsson  Sekreterare 
Sören Nylund (avgått) 
Annika Lönnberg 
Eva Lundström 
Kalle Eurén 
 
 
 
 
 
 

3. Aktiviteter 

3.1 Allmänt om förvaltning av samfälligheter 
Frågor om gemensamma fastigheter och anläggningar regleras i anläggningslagen (AL) och 
lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL). Alla fastighetsägare i Skälby Tredje 
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Samfällighetsförening är delägare i vår gemensamma mark och dess anläggningar. Den 
avgift som tas ut varje år är avsedd för förvaltning och förnyelse av vår gemensamt ägda 
samfällighet. 
 
Förutom skyldigheten att betala årsavgiften måste medlemmarna i samfällighetsföreningen 
se till att styrelse, revisorer och valberedning utses bland medlemmarna. Det förutsätter att 
det finns några personer som är villiga att under en period arbeta för det gemensammas 
bästa. Alternativet är att samfälligheten sköts av förvaltare utsedd av Länsstyrelsen, vilket 
är ett mycket dyrare alternativ. 
 
Vi hoppas att fler personer i området vill engagera sig i förvaltningen av samfälligheten. 
Arbetet är ofta stimulerande och man bidrar efter egen förmåga. Ni som är intresserade av 
att arbeta i styrelsen får gärna anmäla Ert intresse till styrelsen@skalby3sam.se.  

3.2 Mötesverksamhet 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex protokollförda sammanträden. Mötena har 
ägnats åt de aktiviteter som anges i samfällighetens stadgar, dvs tillsyn och skötsel av 
gemensamma grönområden, lekplatser, parkvägar, passager och kabel-TV/fibernät, samt 
hantering av skrivelser, information och frågor rörande trivsel, miljö och vårt närområde. 
Vi tar tacksamt emot förslag som kan leda till förbättringar för vårt boende och för vår 
närmiljö. 
 
Utöver de protokollförda sammanträden som hållits har styrelsen under året även hållit en 
ordinarie årsstämma. Protokoll har delats ut till samtliga medlemmar och dessutom finns 
det tillgängligt på föreningens webbplats.  

3.3 Tillsyn och underhåll av gemensamma grönområden och lekplatser 
Klippning av samfällighetens ca 44 500 m2 gräsområde har genomförts av Mikael 
Johansson - Stora Wäsby Trädgård och Anläggning 
 
Under hösten anlitade styrelsen Sh bygg i syfte att kraftigt gallra bland våra träd och 
buskage. Dock så finns det mycket kvar att få åtgärdat men utrymmet i budgeten är 
begränsat. Styrelsen har diskuterat nyttan av en underhållsplan för att löpande ha kontroll 
på vad som ska göras. 
 
Några av de åtgärdspunkter som framkom efter besiktningen av våra lekplatser har utförts, 
bl.a. så har staket kring lekplatser renoverats eller som i något fall, helt tagits bort. 
Gungställningar har målats samt en del andra praktiska göromål som inte saknar betydelse 
har utförts. Vi kommer under 2014 att fortsätta med arbetet kring våra lekplatser. Då främst 
att byta sand i sandlådorna samt se över storleken på dessa. Styrelsen kommer begära offert 
på detta. Varje lekplatsansvarig har även under året fått i uppdrag att se över bl a till vilken 
målgrupp av barn som just dennes lekplats riktar sig till. Detta för att vi vill att barn i olika 
åldrar ska hitta en lekplats som passar just för dem.  

3.4 Parkvägar och passager 
Samfällighetens ansvar gäller gångvägarna inne i säckarna samt grändpassager. Det 
innefattar även de trettio armaturer vid gångvägarna. Samfälligheten har avtal med Eon för 
driften (felanmälan för dessa och gatubelysning, tel 020- 670067). Driften av den 
extrabelysning som har installerats i grändpassagerna tillhandahålls av respektive 
fastighetsägare. 
 

3.5 Fibernät 
Fibergruppen haft flertalet möten och diskuterat hur och med vilken entreprenör vi ska gå 
vidare. Inledningsvis hade vi en dialog med våra grannar i Skälby Norra 
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samfällighetsförening och bad Com Hem offerera oss en helhetslösning. Mot bakgrund av 
detta gick vi ut med information om vad som eventuellt skulle kunna bli aktuellt i form av 
kostnader, bindningstid osv. Men då Skälby Norra valt att för deras del bordlägga frågan 
gäller inte den offert vi fick från början. I väntan på nya offerter från Com Hem, efter 
samtal och påtryckningar, har vi nu förstått att de inte är intresserade av att bygga ut något 
nytt fibernät till oss. För närvarande är vi bundna till Com Hem till och med den 31 januari 
2016.  
 
Fibergruppen har tagit förnyad kontakt med två andra leverantörer. Utgångspunkten är 
fortfarande att nätet skall ingå i en gemensamhets anläggning och drivas av samfälligheten, 
det innebär att fiber dras till alla delägares hus. Därefter bestämmer respektive 
fastighetsägare om man vill ansluta sin fastighet till den kommunikationsoperatör som 
ansluts. 
 
Dokument som behandlar fibernätet finns tillgängligt på föreningens webbplats. Viss 
information kan även utläsas från enstaka Samfällsnytt. 
  

3.6 Samfällsnytt 
Samfällsnytt har utkommit med tre nummer under 2013. 

3.7 Webbplats 
Under verksamhetsåret har styrelsen fått i uppdrag att ta fram förslag på en förnyad 
webbplats. Syftet med den nya webbplatsen är att göra den mer överskådlig och 
användarvänlig samt att enklare få ut information till våra medlemmar. 
 
På webbplatsen kommer det även finnas ett diskussionsforum som inledningsvis enbart 
kommer vara tillgängligt för styrelsen, revisorer, administratörer samt för dem som arbetar 
i våra arbetsgrupper. Fördelen med ett forum är att medlemmarna i dessa grupper kan starta 
diskussionstrådar och dela dokument. 
 
Den nya webbplatsen och forumet kommer att driftsättas under första halvåret 2014.  
 
Samfällighetens webbplats hålls fortsättningsvis uppdaterad med aktuell information. Allt 
som distribueras till brevlådorna publiceras även på vår webbplats 
http://www.skalby3sam.se.  

3.8 Grannsamverkan 
Samfälligheten samarbetar med Grannsamverkan genom att distribuera deras meddelanden 
tillsammans med Samfällsnytt. Dessutom finns ytterligare information från 
Grannsamverkan på föreningens webbplats. 

4 Slutord 
Styrelsen vill att så många medlemmar som möjligt ställer upp på gemensamma 
arbetsinsatser, inte bara vid städdagarna utan även för underhåll och upprustning av 
lekplatser och grönområden vid andra tillfällen. Meddela gärna styrelsen om du har idéer 
om förbättringar av lekplatser och grönområden.  
 
Information från samfälligheten kan vara bra att spara för eget behov och ev. framtida 
fastighetsägare. 
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Sektionl

Resultaträkning för år 2013

Arsbidrag (157 x 2 000)
Försenings.avg
Ränta
S:a intäkter

Gräsklippn./rensn lekpl 4ggr
Underhåll parkområde
Underhåll lekparker
Belysning
Avdrag arbetsinsater
Försäkrings premie
I nfo o Kontorskostnader
Styrelsearvode
Övr kostn.inkl Årsmöte

S:a kostnader

Avsättning till underhållsfond
S:a avsättning till underhållsfond

2013
Kr

314 000,00
400,00

6 383,81
320 783,81

-79 998,00
-124 321,O0

-15172,00
-24265,04
-5 800,00
-4 997,00
-5159,25
-8 550,00
-6 938,00

2012
Kr

314 000,00
500,00

I 517,44
323017,M

-99 812,00
-6 564,00

-38 766,00
-24 738,00

-5 000,00
-4 851,00
-6 725,75
-8 550,00
-3 428,00

-198 434,75

-124 000,00
-124 000,00

Not

lntäkter

Kostnader

Underhållsfond

1

2
3

-275200,25

-45 000,00

Arets resultat

Balansräkning för är 2013

Tillgångar Förutbetald forsäkring
Postgiro
Nordea Sparkonto
Nordea Fasträntekonto
Nordea Stratega Ränta

S:a tillgångar

Skulder o Eget kap Övriga skulder
Eget kapital inkl underhållsfond
Arets resultat

S:a skulder och eget kapital

____sq§q _____9%§9_

45 000,00

2013-12-31

0,00
89 520,85

3A9 742,46
0,00

54 004,01

2012-12-31

4 997,00
45 965,10

2 428,91
301 933,75

83 000.00

_____438-3U;76_

35155,00
402 587,07

582,69

___$e-324J5_

453 267,32

4 514,00
448169,76

583,56

453 267.32

Upplands Väsby 2014-02- 
/t

Marcus Östman
Ordförande

lngrid Fritjofsson-Bergman
Kassör sektion 1
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Noter till resultat- och balansräkningen 2013-12-31 2012-12-31

Not 1 Underhåll parkområde

Plantering av buskar, städdagen 3 446,00 4 713,00

Beskäring, fällning och bortforsling 120 875,00 1 851,00

124 321,00 6 564,00

Not 2 Underhåll lekparker

Nya gungor, uppmonteras 2013 11 406,00 32 625,00

Löpande underhåll, städdag 3 766,00 6 141,00

15 172,00 38 766,00

Not 3 Belysning

Elkostnad 16 375,00 16 992,00

Serviceavtal inkl underhåll 7 140,00 6 996,00

Kompensation för elförbrukning "grändbelysning" 750,00 750,00

24 265,00 24 738,00

Not 4 Nordea Stratega Ränta

Marknadsvärde 56 485,88 85 251,36

Not 5 Eget kapital

Avsatt till underhållsfond 401 000,00 356 000,00

Eget kapital vid årets början 47 169,76 46 587,07

Årets resultat 583,56 582,69

448 753,32 403 169,76
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Sektion 2

Resultaträkning för år 2013

lntäkter

Kostnader

Not

Arsbidrag (152 x 700)
Försenings.avg
Anslutningsavgifter
Ränta
S:a intäkter

ComHem Kabel TV
Elkostnad förstärkare
Projektkostnad "Fiber"
Omkostnader

S:a kostnader

Avsättning till underhållsfond
S:a avsättning till underhållsfond

2013
Kr

106 400,00
200,00

0,00
5 450,87

112 050,87

-95 413,00
-7 0a0,00

0,00
-1 222,47

-103 635,47

0,00
0,00

I415,40

2013-12-31

147,00
17 588,37

973,52
0,00

160 0a0,00
24 371,00

203 079,89

4150,00
7 000,00

400,00

183114,49
I 415.40

2012
Kr

106 400,00
200,00

0,00
3,66

106 603,66

-91 812,00
-7 000,00
-6 304,88
-1 380,00

-106 496,88

0,00
0,00

___1q6/g_

2012-12-31

147,47
141204,20

217,72
27 047,10

0,00
23 848,00

_192 464,49_

2 350,00
7 000,00

0,00

183 007,71
106,78

Underhållsfond

Årets resultat

Balansräkning för år 2013

Tillgångar Kassa
Postgiro
Nordea Sparkonto
Nordea Sekura
Nordea Fasträntekonto
Förskottsbetald avg KV1

Sra tillgångar

Skulder o Eget kap Förskottsbetald årsavgift
Elkostnad för innevarande år
Övriga korta skulder
Eget kapital inkl
underhållsfond
Arets resultat

S:a skulder och eget kapital

U pplands Y äsby 201 4-O2-

Marcus Östman
Ordförande

2
2

203 079,89 192 464,49

lnga-Britt Norell Ohlsson
Kassör sektion 2
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Sektion 2

2013-12-31 2012-12-31

Noter till resultat- och balansräkningen Kr Kr

Not 1 Nordea Sekura

Marknadsvärde 0,00 31 384,76

Not 2 Eget kapital

Avsatt till underhållsfond 133 000,00 133 000,00

Eget kapital vid årets början 50 114,49 50 007,71

Årets resultat 8 415,40 106,78

191 529,89 183 114,49
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Sektion1

Budget för år 2014

och utdebiteringsförslag 2014

Kr

Intäkter Årsbidrag (157 x 2 000) 314 000,00

Försenings.avg 0,00

Ränta 3 000,00

S:a intäkter 317 000,00

Kostnader Gräsklippn./rensn lekpl 4ggr -80 000,00

Underhåll parkområde -25 000,00

Underhåll lekparker -150 000,00

Belysning -25 000,00

Avdrag arbetsinsater -8 000,00

Försäkrings premie -4 996,00

Info o Kontorskostnader -7 000,00

Styrelsearvode -8 550,00

Övr kostn.inkl Årsmöte -8 000,00

S:a kostnader -316 546,00

Underhållsfond Avsättning till underhållsfond

S:a avsättning till underhållsfond 0,00

Årets resultat 454,00

Budgeterad balansräkning 2014-12-31 2014-12-31

Tillgångar Postgiro 39 520,85

Nordea Sparkonto 355 682,46

Nordea Stratega 54 004,01

S:a tillgångar 449 207,32

Skulder o Eget kap Eget kapital inkl underhållsfond 448 753,32

Årets resultat 454,00

S:a skulder och eget kapital 449 207,32
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Sektion 2

Budget för år 2014
2014

Kr

Intäkter Årsbidrag (152 x 700) 106 400,00

Förseningsavg 0,00

Ränta 1 600,00

S:a intäkter 108 000,00

Kostnader ComHem Kabel TV -97 484,00

Projektkostnad "fiber" -2 000,00

Elkostnad förstärkare -7 000,00

Omkostnader -1 500,00

S:a kostnader -107 984,00

Underhållsfond Avsättning till underhållsfond 0,00

S:a avsättning till underhållsfond 0,00

Årets resultat 16,00

Budgeterad balansräkning 2014-12-31 2014-12-31

Tillgångar Förutbetalda kostnader 24 371,00

Postgiro 13 201,37

Nordea Sparkonto 973,52

Fasträntekonto 160 000,00

S:a tillgångar 198 545,89

Skulder o Eget kap Elkostnad för innevarande år 7 000,00

Eget kapital inkl 

underhållsfond 191 529,89

Årets resultat 16,00

S:a skulder och eget kapital 198 545,89
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Debiteringslängd för år 2014 
 
 
SEKTION 1 (grönytor, vägar, lekplatser) 
 
Totalt utdebiteras 314 000 kr vilket belopp fördelar sig på medlemmarna, d.v.s. ägarna 
till fastigheterna Skälby 1:204 - 286, 1:295 - 311 samt 1:313 - 369 med 2 000 kr vardera.  
Beloppet skall erläggas genom insättning på föreningens plusgirokonto för sektion 1 
nr 86 34 78 - 4 senast den 31 Maj 2014. 
Vid betalning efter förfallodagen utgår en förseningsavgift på 100 kr samt 
dröjsmålsränta enligt räntelagen (riksbankens diskonto + 8 %) från förfallodagen. 
 
 
 
SEKTION 2 (kabel-TV) 
 
Totalt utdebiteras 106.400 kr vilket belopp fördelar sig på medlemmarna, d.v.s. ägarna 
till fastigheterna Skälby 1:204 - 240, 1: 242 - 266, 1:268 - 269, 1:273 - 286, 1:295 - 311, 1:313 
- 369 (totalt 152 fastigheter) med 700 kr vardera.  
Beloppet skall erläggas genom insättning på föreningens plusgirokonto för sektion 2 
nr 39 53 67 - 6 senast den 31 augusti 2014. 
Vid betalning efter respektive förfallodag utgår en förseningsavgift på 100 kr samt 
dröjsmålsränta enligt räntelagen (riksbankens diskonto + 8 %) från förfallodagen. 
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Valberedningen  

Hans Andersson, Lohäradsvägen 29 

Peter Svensson, Vätögränd 18 

Ing-Marie Wall, Lohäradsvägen 37 

 

Valberedningens förslag till styrelse 2015 

Ledamöter 

Peter Svensson, Vätögränd 18   (fyllnadsval 1 år) 

Ing Marie Bergström, Kårstagränd 1  (nyval 2 år) 

Eva Rosén, Kårstagränd 17  (nyval 2 år) 

Eva Lundström, Vätögränd 23  (omval 2 år) 

Annika Lönnberg, Lohäradsvägen 23  (omval 2 år) 

Marcus Östman, Knutbygränd 14  (kvarstår 1 år) 

Karl Eurén, Knutbygränd 24  (kvarstår 1 år) 

Pia Olsson, Lohäradsvägen 31  (kvarstår 1 år) 

Olle Tjernberg, Kårstagränd 6  (kvarstår 1 år) 

Ordförande 

Marcus Östman, Knutbygränd 14   (omval 1 år) 

 

Revisorer  

Katrine Elbra, Vätögränd 8  (omval 1 år) 

Ingvar Ahlberg, Vätögränd 9  (omval 1 år) 

Revisorsuppleanter 

Kjell Larsson, Vidbogränd   (omval 1 år) 

Carl Olov Näsström, Lohäradsvägen 19  (omval 1 år) 
 

Valberedning 2015 

Hans Andersson, Lohäradsvägen 29  (omval 1 år) 

Inga-Britt Norell, Rimbogränd 15  (nyval 1 år) 

Ing-Marie Wall, Lohäradsvägen 37  (omval 1 år) 
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Motion 1:lntegrerat förråd i planket mot allmänning.

Vi har en idd om att integrera ett förråd i planket mot allmänningen.

För detta behöver vi uttnyttja ca.70-80 cm av de 100 cm som upplåts för planteringar mm.

Se bifogade ritningar.

Motivet är att skapa ett förråd för trädgårdsmöbler,redskap mm samt att bevara den lilla yta

som kvällssolen belyser.

Vigjorde en förfrågan till styrelsen om ovanstående ide 25 aug.-13 och fick svar 25 sept.-13

där styrelsen befarade en anstormning av propåer om byggnad på samf.mark utifall vi

beviljades lov

och att arbete pågår med att utforma nya riktlinjer för att bevara områdets karaktär.

Vi menar att ritningarna kan gälla som norm till förråd integrerade i plank.

Vi föreslår att björken vid gångvägen utanför fastigheten tas bort.Blev ej av när lönnarna

beskars.

Det är ett synnerligen fult exemplar.Vi sköter awerkning och borttransport.

Lisa o Ulf Danielsson

Kårstagränd 26
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Svar på motioner från Lisa och Ulf Danielsson Kårstagränd 26 
 
Styrelsen har för avsikt att ta fram en långsiktig plan/strategi för hur vi vill att det ska se ut i 
vårt område.  
 
Något dokument som formulerar den så kallade enmetersregeln har styrelsen inte funnit. 
Ej heller något styrelsebeslut på att det är tillåtet att plantera, bygga eller på annat sätt 
nyttja området precis intill tomtgränsen.  
 
Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens uppfattning att motionerna på grund av 
planen som syftar till en långsiktig strategi för området, samt oklara omständigheter vad 
gäller den så kallade enmetersregeln, i sin nuvarande form inte kan bifallas.  
 
Styrelsen Skälby Tredje Samfällighetsförening 



Motion 2 
1. Vill gärna ta upp frågan ang. björkarna bakom mitt hus Knutbygränd 25, som skulle tas 
bort, men ingenting har hänt. 
  
2. ComHems kabel är inte avsäkrat i deras skåp, men den är avsäkrad i vårt proppskåp. 
Om proppen går, när vi är borta, har inte samfälligheten någon TV mottagning. 
    Detta noterades på förra mötet, inget har gjorts åt detta! 
  
Bästa hälsningar 
Lizia Lind 
 
 
 
 
 
 
 
Svar på motioner från Lizia Lind, Knutbygränd 25.  
 
1.  Det framgår inte exakt vilka björkar som avses i motionen. Står björkarna på 
samfällighetens mark ska de ha gallrats under 2013. Har inte detta skett kommer det med 
all sannolikhet att gallras vid nästa tillfälle som för närvarande inte är bestämt. Står 
björkarna på kommunens mark är det redan påtalat. Styrelsen har för avsikt att ta fram en 
långsiktig strategi för hur vi vill att det ska se ut i vårt område. 
 
  
 
2.  Styrelsen har informerat Com Hem om situationen, just nu finns det ingen lösning eller 
klarhet i ansvarsfrågan. Styrelsen jobbar vidare med frågan och kommer att återkomma så 
fort svar erhållits. 
 
Styrelsen Skälby Tredje Samfällighetsförening 
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