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Skälby tr e dj e samf ällighetsf orening
Årsstämma 2014

Picchus caf6 27 mars 2014

Stlrelsens ordörande Marcus Östman hälsade alla välkomna och stämman
konstalemdes vara bchörigt utlyst.
Val av ordftirande
Bengt Agren valdcs till stämmans ordlörande och dagordningcn fa§tställdcs

Val av sekreterare
Till sekretflare valdes Caroline Sandbere.

Val av justerirgsmän
Juste ngsmän blev Kjell Larson och Lars Bergman

5. Styrelsens och revisorernas berättelser
a)Verksamhetsberätt elsen (kallelsens bilaga 2) gås igenom punkt fiir punkt.

Hiir fiiljer vissa fiirklarande detaljcr kring arbctet:

Punh 3:5 Fiber, Arbetct king fiber i vårt områdc har pågått under året mcn

man hamnar om och om igen på ruta ctt' ComHcm är irlte intrcsserade av ctt

samarbete. Nona samfällighetcn har hoppat av §amarbctet kring fibcr då de har

helt andra grundliirutsätlningar i sitt bcfintliga nät än vad vi har och har sålcdes

inte samma behov som vi. SI (Svensk inflastruktur) it åter på tapeten och har

gett oss cn ny offert som man tittar på. Då kommcr nya kontrakt upprättas och vi
(samlälligheten) kommer att äga rlätet. De har samarbete med Sitius som

tillhardaaåller många olika lcverantörer, vilket ä positivt. Ävcn Beck är

kontaktadc och tillfr.ågade om ett samarbete. Planen ?ir att ha fibemätct parallellt

med det bcfintliga ett tag, när den dagen kommer, Iitr att §?ikerhets§tälla

kvaliten. Arbetct kommer att fortgå.
Punkt 3:7 webbplats: Det llnns behov av att §mbbarc få ut information till
mcdlcmmama i samfälligheten. Den gamla webbplatsen ärjobbig att uppdatcra

och är inte särskilt attraktiv. En ny är på gång och kommer snarl att komma upp.

Då Lommer det finnas möjlighet att få mejl när der uppdatera§ och Samf?illsnytt

kommer att kunna lovereras både i mejlform och pappe§kopia, vilket man hclst

önskar. Kallelse till årsstämma kommer alltid att komma ut i pappersfom.

Verksamhetsberättelsen godkänns och ett tack riktas till stlaelsen ör deras

utftirda arbete under året.
b) Ekoromisk berättel§e §ektion I och2. (kallelsens bilaga 3 och 4)De

ekonomiska berättelsema godkiinns.

c) Revisionsberättelse Kat n Elbra liiredrog rcvisionsbedttelsen 1ör sektion I

och 2 och ftireslår ansvarsfrihet fiir §t)Telsen.

Ansvarsfrihet ftir sfyrelsen
StlT elsens beviljas enhälligt av stämman an§varfrihct fiir det gångna räkcn§kapsårct'

Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmarna.
lnga framställningar från styrelscn.
Motioner från medlemmarna
Från Lisa och UlfDanielsson på Kårstagriind 26

.![q]!iqql: Integremt öIaåd i plankct mot allmänning.

Stämman beslutade att ge sl}Telsen i uppdrag att till nä§ta §tämma lägga fram ett
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ö6lag gällande ev. örsäljning av mark samt en policy lor frågor angående lo1aaring
och uppställning utanlor den cgna tomtcn.
Bengt Ågren berättar hur enmetercregeln kom rill från början. Då var dct framfiimllt
en säkerhetsfråga då man kunde cykla./skida/gå eller dylikt precis fiirbi husknutar och
Iiinster på dcn tiden. Ett önster kunde öppnas oörsiktigt och knocka någon som
precis gick liirbi utanfi;r. Då tillkom enmetersrcgcln som sadc att man Iick anlägga litc
buskar eller olanterinsar en meter u1anlör sin tomtgräns. 1974 fl)ttas stakctcn så att de
löper parallellt med huskoppama (på de llesta lästigheter). Enmetersrcglcn kvarstod
dock.
Motion 2: Awerkning Biörk
Styrelsen ska titta nämare på det. Den kan ha missats vid tidigarc awcrkning cllcr
bedömts att den bör behållas.

Från Lizia Lind, Knutbygränd 25
Motion 1: awerkning björkar
Det är troliglvis kommunens träd och Lizia Lind ombedes kontakla kommunen i
frågan.
Motion 2: ComHems kabel.
Com Hcm är kootaktade. teknisk konsult har varit ut och tittat men styrelsel har inte
fått något svar. Troligtvis kommer inget att hända i frågan, då det air ftir dyrt att
åtgärda.

9. Ersättning till styrelse och reyisorer
Rcvisorema avsäger sig ersättning. E$ättringen till styrelscn bcslutas vara o{örändrad.
950 kr pcr år och styrelsemedlem.

10, Förslag till budget samt debiteringslängder sektion I och 2
Förslagen godkänns (fa elsens hilaga 5,6,7)" Obs! Fel datum 1ör belalning av
samflillighstsavgiftcr. Sektion 1, 2000 kr bctalas senast 31 maj 2014. Sektion 2, 700 kI
betalas senast 31 augusti 2014.

11. Val av styrelseledamöter
Valberedningens liirslagbilölls. (kallelsens bilago 8) Trll ordlorandc väljs åtcrigcn
Marcus Ostman.

12. Val av revisorer
Valberedningens liirslag bilölls kallelsexs bilaga 8 )

13. Val av valberedning
Valberedningens lrirslag bi|ills (kallelsens bilaga 8)

14. Övriga frågor
. Ett fttrslag som lämnas på slämman är att ersättningen till styrelscn ska höjas,

vilkct örslagslämnaren tror är en fiirutsättning ftjr att folk ska vilja ställa upp
och vam med. Stämman beslutar att valbercdningen får i uppdrag alt undcrsöka
vad andra i liknandc sits har i arvodc och se över hur det kan utlbmas 1ör att
passa i budgctcn.

. Styrclsen vill se över om vi kan minska på antalct lcdamöter i stlaelsen. Då
kävs i så fall cn ändring i stadgama.

. Ell fråga om vems ansvar det är att dränering utefter huskoppama på samfälld
mark sköts. Enskilde husägare eller samfiillighctcns? Inget konket svar kan
ges i frågan.



15. Plats där stämmoprotoko et hålls tillgängligt
JusteEt protokoll kommer att finnas tillgängligt hos Marcus Öshtran, Knutbygräind 14

16. Avslut ng
Stärnmans avrundas med sedyanlig blomutdelning och applåder. Katrin Elbra revisor
tilldelas blommor lol gott samaöete och Ingrid Fritjofsson Beryman oah Inga-Britt
Norell al,tackas med blomster fif sitt goda arbete i stlrelsen under så manga år. Åven
ordfiimnde ldr mötet Bengt Ågren filr en liten blomma. Vi avslutar kvälleo med lite
trevligt samkviim samt god ldrtäriog.

Biiagor:
Deltagarörteckning
N).valda st).relseN samt revisorer och revisomsupoleanter 20 I 4
Revisionsberättelsq
Motionema till årsmötet.

Upplands VÄsby 2014-04-09
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Caroline Sandberg



Revisionsberättelse
Ti r löreninssslåmmån Skä by Tredie Samfälliqhetsfören nq, orq. nr 716420-7511

Råpport om årsbokslutet
Vr tur uilört en rev sion av årsbokslulet l& Skälby Trede Sam
lälOherslöronns l år 2013 va6 balansomsuinno fdr sekton
I Lppgår ri I 453 267,32 kronor och resullatdkningen som v$r
ett tjveEkotl om 583,56 kronor s6mi b.ensomsutnng lör
seklron 2 uppsår tlr 203 079,89 kono. och som vsar ett över
skötl om A 415 40 krö.or

Stv I e I se n s a n sva t lcir ä 6bak s 1 u te t

Delår styrelsen som h€r ansvaret lör att upprätla ettårsbokslul
och löl 8tt boktö.ngsaqen nlämpas vid lppråtiandel av &s
boLs' F_o.fro'dö.i16'.årorlor <or qry'a _61 badoaa' år
nödvåndg lö. årt upprälra ett årsb.ksui som inle nnehåler
väsenriga ieaktigherer, vare sig dese beror på oeoendqheler

Våft ansvårär afl uftäla oss om årsboksuter på grundva avvar
rev sron G6nskn nsen har utlöds e.lrgi god @vs o.ssed Fö.
den auktoriseGde rev son nnebär delt€ ått han eler hon utiön
rev sionen enligl Lnternational Standards on Audilng och god
r€vsionssed svenqe Dessa ste.d6rder kråvererlden auktor-
se6de revsorn föller yrkesei sk€ krav s6ml plåne.år @h utfÖr
revrsione. för atr uppnå nmlg såke6et alt årsboksltet inte
innehål er våse.tl ga lelakiqheter

En rev6o. nnelattar ail genom oika åtqårder inhåmta revr
sionsbevis om belopp och an.an .Iormärön i årsbokslLrei
Revsöh väiler vlka ålsader som ska utföGs, brand annat
genom aI bed6ma rskerna 1ör våsentls6 leakrsheter åre
boks utet, €re sg dessa be.or p€ oeqenlrqheler eler på ,el
Vd denne riskbedömnng beaktar.evisorn de delar av den
rnlerna kontrollen somär reevanta iör hu föreninge. uppråltar
åGboksltet för att ge e. råttve.de brd isyfie att uifo/ma
sr€.skn ngså1gårde. som år ändamåse.lga med hä.syn 1l
omstå.d qheierna, me. .re r syfte att göra ett lttalande om
effektivitere. iörennqens nlerna konlloll En revis on innefai
tar öckså en ufr'arderfs av andama senlsheren de redovis-
nnosprncrper som tur 8nvånrs @h 3v rmlqheten rsvrelse.s
uppskatlnngar i redovisnngen, lksom en utvärdeing €v den
övergrp€nde presenlal o.en iå6boks !tet.

V 6nser alt de revisonsbevs vihar rnhåmtat år nlräck'9a @h
åndåmålsenlga som gru.d förvåra Llraanden

Enlgt vår upplattnrng har å6boks ltei lpprättars ienlghet med

Vr rlsty.kerdåriör att lören ngsstiimma. fasbiii ler reslh61råk
ninsen ochbalansräkninqen lörsekron 1 och sekmn 2.

Rapport om andm krav enligt lagår och andra
författningår samt stadgar

-tov4 vårrevso.6v årsooNsLrel Sdi v 6ven L onenrer'eon
av sryrelsens löMtning iör skålby T.edje samfä ghetsf6r+
n.g lör år 2Ol3

Det är sryrelsen som har ansv6ret lör ltjryall.mqen.

Våd ansvar är at1 med nmlg såkerhet utt6lå oss om föNalt
ningen pä Orundva avvår reviso.. V har utfört revs6nen enllol
god rev sionssed r Sverge

Som LnderlaQ iiir vårr utlalande om ans%6frhet har vi ulöver
vår revis ön av årsbokslLlet gransk6i vdsent €a bes ui åloårder
och linhå anden löreningen Iör at k!.na bedöma oh nåson
styreseledamol h€rlörelagit någon åloärd e ler glo( sg skyldig
r,,o sL. me !e sor rd1 (o drledå e<å'a1s\5l yd siet

V anser att de revsronsbev s vr har inhämbt är t käck isa och
ä.damå senlga som grund Iör vårr uraande.

v t lstvrkerattförenngsslammänbevrFrstyresens edamöter
snsvarslr het 1ör dkenskaosårer.




