Hagabergs samfällighetsförening (717901-3060) 2018-04-11

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Kallade:
Tid:
Plats:

Samtliga fastighetsägare i Hagabergs samfällighetsförening
Torsdagen den 26 april 2018, kl. 18:00
Viks Skola – Skolrestauranten , Grantomta

§1

Stämman öppnande

§2

Val av ordförande för stämman

§3

Val av sekreterare för stämman

§4

Fastställande av röstlängd

§5

Val av två justerare tillika rösträknare

§6

Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

§7

Styrelsens och revisorernas berättelser

§8

Fastställande av balans- resultaträkning för verksamhetsår 2017

§9

Fastställande av styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2018 (pågående)

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattat
§11 Motioner
11.1 Jimmy Ramstedt, Blåklocksvägen 26
Förslag till undersökning gällande medlemmars intresse för förbättrad säkerhet/
trygghet i Hagaberg. (se bil. 6:1)
11.2 Marcus Tamme m. fl., Starrmossevägen 4
Förslag till undersökning gällande medlemmars intresse för komplettering med
fler vägbulor för att få ned hastigheten på vägarna inom Hagaberg. (se bil. 6:2)
11.3 Styrelsen
Förslag att styrelsen, under förutsättning av att stämman tillstyrker Marcus
Tammes m. fl. motion och att denna visar att en majoritet av föreningens
medlemmar önskar fler fartdämpande åtgärder, ges mandat att redan inom
pågående veksamhetsår projektera och genomföra montering av fler vägbulor och
skyltning genom målning på asfalten till en kostnad som inte överskrider summan
av det utrymme i den lagda budgeten som uppkommer genom ej utnyttjat
utrymme för skötsel av natur och mark samt snöröjning och sandning. (se bil. 6:3)
§12 Ersättning till styrelsen och revisorerna
Under verksamhetsåret 2017 har utdelats 23997 kr (av anslagna 25000 kr)
fördelat enligt följande:
Ordförande
12000
Kassör
6000
Sekreterare
2000
Ledamöter (3 st)
2497
Suppleanter (3 st)
1500
Styrelsen föreslår oförändrad utdelning för verksamhetsåret 2018.

§13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Anslutna till GA9 – oförändrad debitering à 500 kr, 2018-01-01—12-31
Anslutna till GA10 – oförändrad debitering à 3300 kr, 2018-01-01—12-31
§14 Val av styrelseordförande, ledamöter och suppleanter
Avgående ledamöter som fullgjort två års mandattid
Lennart Rolf, Nattviolsvägen 18 (ordförande)
Joanna Nättinen, Täppvägen 18 (kassör)
Ulf Söderholm, Blåklocksvägen 6 (skog och mark)
Ledamöter med ett års återstående mandattid
Peter Byström, Gullvivevägen 19 (sekreterare)
Peter Ulfvin, Gullvivevägen 32 (vägar)
Solveigh Ljung, Starrmossevägen 20 (fritidsanläggningar)
Vakant Vakant
---------Valberedningens förslag till val/omval av tre ordinarie ledamöter för två år framåt
Lennart Rolf, Nattviolsvägen 18 (ordförande) omval
Joanna Nättinen, Täppvägen 18 (kassör) omval
Ulf Söderholm, Blåklocksvägen 6 (skog och mark) omval
Valberedningens förslag till val av tre suppleanter för ett år framåt
Magnus Aschan, Hjortronmossevägen 39 – omval
Tone Sundberg, Täppvägen 30 – omval
Andreas Höhling, Gullvivevägen 27 – nyval
§15 Val av revisorer och revisorssuppleant för ett år
Valberedningens förslag till val av ordinarie revisorer
Sophie Kennerfalk, Hjortronmossevägen 40 – omval
Lilian Holm, Starrmossevägen 34 – omval
Valberedningens förslag till val av revisorssuppleant
Pia Sandelin, Starrmossevägen 32 – omval
§16 Val av två ledamöter i valberedning för ett år
Styrelsens förslag till val av valberedning
Kenneth Svensson, Hagabergsvägen 4 – omval
Claes Runesson, Gullvivevägen 22 – omval
§17 Övriga frågor
§18 Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt
Protokoll från föreningsstämman publiceras på föreningens hemsida
http://www.hagaberg.eu från och med den 10 maj 2018.
§19 Stämman avslutas
Bilagor
1. Fövaltningsberättelse 2017
2. Revisionsberättelse 2017
3. Balansräkning 2017
4. Resultaträkning 2017
5. Budget 2018
6. Motioner (3 st)
7. Fullmaktblankett

Hagabergs samfällighetsförening 717901-3060

Budget för verksamhetsår 2018, kr

_________________________________________________________________
2018
2017
2017
2016
2016
budget utfall budget utfall budget
INTÄKTER1
224 fastigheter, Ga 10
10 förskola, Ga 10
11 Svarta Backen Ga 9
Finansiella intäkter
Övriga intäkter
summa intäkter

+739 200 +739 200 +739 200 +739 200 +739 200
+33 000 +33 000 +33 000 +33 000 +33 000
+5 500
+5 500
+5 500
+5 500
+5 500
+19905
+39 375
+777 700 +797605 +777 700 +817 075 +777 700

KOSTNADER
Lokalhyra
Gatubelysning
-130 000
Städdagar
-28 000
Valborg
Löpande vägunderhåll/reparation -43 000
Skötsel, natur och mark
-153 500
Snöröjning och sandning
-150 000
Gräsklippning
-80 000
Förbrukningsinventarier
Reparation, underhåll inventarier
Övriga kostnader
Kontorsmaterial
Summa Övriga kostnader
-4 200
Styrelsearvoden
-25 000
Hemsida
-10 000
Bankkostnader
-6 500
Övriga externa tjänster
Medlemsavg. inkl försäkr. Villaäg. -25 000
Lagstadgade sociala avgifter
-7 000
Avskrivning inventarier
-39 000
Finansiella kostnader/räntor
-10 000
Avsättning till underhålls- och
förnyelsefond (271,43/andel)
-66 500
summa kostnader
-777 700

-600
-126 263
-25 478
-41 743
-23 125
-56 000
-100 316
-76 000
-676
-2 935
-100
-210
-3 921
-23 997
-2 797
-6 012
-1 350
-22 015
-6 284
-39 000
-15 979
-66 500
-631 380

-130 000
-23 000

-128 465
-22 636

-105 000
-20 000

-50 000
-170 000
-140 000
-70 000

-4 077 -100 000
-49 244 -130 000
-132 461 -160 000
-70 000 -70 000

-4 200
-25 000
-14 000
-6 000

-1 623
-10 500
-5 879

-10 000
-12 500
-10 000
-5 000

-23 000

-22 015

-23 000

-39 000
-17 000

-39 000
-16 451

-39 000
-20 000

-66 500
-777 700

-66 500
-568 851

-66 500
-771 000

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ÅRETS RESULTAT
±0 160 225
±0 +248 224
+6 700
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Not 1 Årsavgifter: 245 andelar; Ga 10: 234 andelar à 3 300 kr; Ga 9: 11 andelar à 500 kr.

kto
3110
3110
3110
3113

5010
5020
5060
5062
5070
5074
5079
5080
5410
5500
6090
6110
6410
6530
6570
6980
6980
7510
7832
8400
8810

 
Motion årsmöte 2018

•

Önskar att styrelsen undersöker medlemmars intresse för att förbättrad säkerhet/trygghet i
Hagaberg. (med anledning av de inbrott och stölder som varit i området)

Utöver förbättrad säkerhet kommer eventuella åtgärder att medföra ökat värde på
våra fastigheter och en generellt höjd attraktionskraft till Hagaberg som område.
Exempel på åtgärder:
1. Vägbom in till området (det finns många olika alternativa lösningar att välja mellan)
2. Kameraövervakning
3. Avtal med vaktbolag
Vänliga hälsningar
Jimmy Ramstedt
Blåklocksvägen 26






--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Styrelsens kommentar till motion från Jimmy Ramstedt.
Vid förvaltning av en samfällighetsförening finns fyra ”grundlagar” som reglerar föreningens verksamhet.
• Anläggningsbeslutet (1996-04-29—dnr FABV 961127)
• Stadgarna
• Lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150—SFL)
• Anläggningslagen (1973:1149—AL)
Samfällighetsföreningens ändamål är att förvalta den gemensahetsanläggning för vilken den bildades.
Föreningen får inte bedriva verksamhet som är främmande för det ändamål som gemensamhetsanläggningen ska uppfylla. Föreningen är behörig att vidta de åtgärder som kan hänföras till drift och
underhåll av gemensamhetsanläggningen såsom den är definierad i anläggningsbeslutet.
Anläggningsbeslutet anger således ramen för föreningens verksamhet och gränsen för dess befogenheter.
Ett anläggningsbeslutet kan dock ändras efter ansökan hos kommunen och Lantmäteriet men kräver en
extra stämma där samtliga fastighetsägare är närvarande fysiskt eller genom fullmakt och att stämmans
beslut om ansökan till ändring är enhälligt.
Beträffande vägbom.
Efter samtal med säljare hos företaget smekab, med avsikt att få en preliminär uppfattning om
kostnaderna för inköp och montering av elektriskt manövrerad vägbom som kan manövreras via
fjärrkontroll och portkodenheter, uppskattas dessa till ca 145000 kr. Årlig drifts- och servicekostnader
uppskattas till 25000 kr. Dosor för fjärrkontroll ingår ej i prisuppskattningen.
Det av motionären föreslagna alternativet vägbom in till området är icke förenligt med
Anäggningsbeslutet ochLagen om förvaltning av samfälligheter enligt ovan.
Beträffande kameraövervakning.
Kameraövervakning på allmän plats är inte förenligt med svensk lag.
Beträffande avtal med vaktbolag.
Det är oklart om patrullering med vaktbolag kan anses ingå i styrelsens förvaltningsuppdrag.
Styrelsen har på grund av hög arbetsbelastning inför stämman inte haft tid att varken undersöka
möjligheter och kostnader eller laglighet enligt Förvaltningslagen och/eller Anläggningsbeslutet för detta
alternativa förslag från motionären.
Det är inget som hindrar att styrelsen undersöker medlemmarnas intresse för de i motionen nämnda
åtgärderna om stämman så önskar. 

Styrelsen tillstyrker motionens innebörd.

Bilaga 6:2

 
Motion; styrelsen 2018-03-30

MOTION

Förslag att styrelsen, under förutsättning att stämman tillstyrker Marcus Tammes m. fl.
motion och att undersökningen visar att en majoritet av föreningens medlemmar önskar fler
fartdämpande åtgärder, ges mandat att redan inom pågående verksamhetsår projektera och
genomföra montering av fler vägbulor och skyltning genom målning på asfalten till en
kostnad som inte överskrider summan av det utrymme i den lagda budgeten som uppkommer
genom ej utnyttjat utrymme för skötsel av natur och mark samt snöröjning och sandning.

KOSTNADSKALKYL

Enligt uppgifter från NCC, som styrelsen varit i kontakt med, kan 10 nya farthinder monteras
till en uppskattad summa av ca 65000 kr inkl moms. Målning av 30-symbol på vägbanan
beräknas kosta ca 3500 kr/st inklusive moms vid beställning av minst tre samtidigt.
FINANSIERING

Om föreningen avstår från större skogsröjning i höst och snöröjning och sandning i nov/dec
inte blir mycket dyrare än samma period 2017 uppstår ett utrymme på ca 80000 kr inom
budgeten för 2018. Visst utrymme inom budgeten för Löpande vägunderhåll/reparation ser
också ut att uppkomma eftersom endast ett fåtal vägskador som behöver åtgärdas har
upptäckts till dags dato.

Lennart Rolf
för styrelsen 2018-03-30


FULLMAKT
Härmed ges _____________________________ fullmakt att företräda
ägaren till fastigheten Värmdövik __:_____, _________________-vägen ___
vid ordinarie föreningsstämma i Hagabergs samfällighetsförening
torsdagen den 26 april 2018 kl. 18.00.

……………………….
(fullmaktsgivarens underskrift)

……………………….
(namnförtydligande)

Observera att varje vid stämman närvarande röstberättigad medlem i
Hagabergs samfällighetsförening äger rätt att företräda endast en icke
närvarande röstberättigad medlem via fullmakt.

