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KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
 
Kallade:  Samtliga fastighetsägare i Hagabergs samfällighetsförening 
Tid:  Torsdagen den 2 maj 2019, kl. 18:00 
Plats: Viks Skola – Skolrestauranten , Grantomta  
 

§1 Stämman öppnas 
 

§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 förvaltningsberättelse 
 

§8 Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsår 2018 
 

§9 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som  
revisionen omfattat. 

 

§10 Fastställande av styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2019 (pågående) 
 

§11 Motioner 
 11.1  Anders Jildén, Hagabergsvägen 10 
  Förslag för ökad trafiksäkerhet i Hagaberg. (se bil. 3) 
 

§12 Ersättning till styrelsen och revisorerna 
 Under verksamhetsåret 2018 har utdelats 23997 kr (av anslagna 25000 kr)  
 fördelat enligt följande: 
  Ordförande 12000 
  Kassör 6000 
  Sekreterare 2000 
  Ledamöter (3 st) 2997 
  Suppleanter (2 st) 1000 (1 suppleant avstår från arvode) 
 Styrelsen föreslår oförändrad utdelning för verksamhetsåret 2019. 
 

§13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
  Anslutna till GA9 – oförändrad debitering à 500 kr, 2019-01-01—12-31 
  Anslutna till GA10 – oförändrad debitering à 3300 kr, 2019-01-01—12-31 
 

§14 Val av styrelseordförande, ledamöter och suppleanter 
 

  Ledamöter med ett års återstående mandattid 
   Lennart Rolf, Nattviolsvägen 18 (ordförande) 
    Joanna Nättinen, Täppvägen 18 (kassör)  
   Ulf Söderholm, Blåklocksvägen 6 (skog och mark) 



  Ledamöter som fullgjort två års mandattid 
   Peter Byström, Gullvivevägen 19 
   Peter Ulfvin, Gullvivevägen 32  
   Solveigh Ljung, Starrmossevägen 20 
   Joakim Eriksson, Blåklocksvägen 2 
 

 ---------- 
 

  Valberedningens förslag till omval/nyval av fyra ordinarie ledamöter för två år framåt 
   Joakim Eriksson, Blåklocksvägen 2 — omval 

  Enligt valberedningens förslag på stämman — nyval 
  Enligt valberedningens förslag på stämman — nyval 

   Enligt valberedningens förslag på stämman — nyval 
 

  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 — omval  
 
§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 
 17:1 Information och 15 min frågestund angående Värmdö kommuns önskemål  
   om att få hyra parkeringsytan vid vår infart till infartsparkering för SL:s räkning. 
 17:2 Information och 15 min frågestund angående Ålstäksvikens båtklubb framtida  
   utveckling och dess positiva nytta för Hagabergs samfällighetsförening. 
 

§18 Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt 
  Protokoll från föreningsstämman publiceras på föreningens hemsida  
  http://www.hagaberg.eu från och med den 20 maj 2019. 
 

§19 Stämman avslutas 
 
 
Bilagor 
1. Årsredovisning för verksamhetsåret 2018 
 Förvaltningsberättelse 
 Resultaträkning 2018 
 Balansräkning 2018 
 Noter 
2. Revisionsberättelse 2018 
3. Budget 2019 
4. Motion 
5. Fullmaktblankett 



















Hagabergs samfällighetsförening 717901-3060

2019 2018 2018 2017 2017
budget utfall budget utfall budget

INTÄKTER kto
224 fastigheter, Ga 10 739200 739200 739200 739200 739200 3110
10 förskola, Ga 10 33000 33000 33000 33000 33000 3110
11 Svarta Backen Ga 9 5500 5500 5500 5500 5500 3110
Finansiella intäkter
Övriga intäkter 11332 19905 3113
summa intäkter 777700 789032 777700 797605 777700

KOSTNADER
Lokalhyra -700 -675 -600 5010
Gatubelysning -130000 -128412 -130000 -126263 -130000 5020
Städdagar -30000 -31967 -28000 -25478 -23000 5060
Valborg -41743 5062
Löpande vägunderhåll/reparation -50000 -109855 -43000 -23125 -50000 5070
Skötsel, natur och mark -150000 -126772 -153500 -56000 -170000 5074
Snöröjning och sandning -140000 -133963 -150000 -100316 -140000 5079
Gräsklippning -80000 -36250 -80000 -76000 -70000 5080
   Förbrukningsinventarier -676 5410
   Reparation, underhåll inventarier -18000 -47684 -2935 5500
   Övriga kostnader -100 6090
   Kontorsmaterial -349 -210 6110
Summa Övriga kostnader -5000 -766 -4200 -3921 -4200
Styrelsearvoden -18000 -17997 -25000 -23997 -25000 6410
Hemsida -2000 -1187 -10000 -2797 -14000 6530
Bankkostnader -6000 -5970 -6500 -6012 -6000 6570
Medlemsavg. inkl försäkr. Villaäg. -22000 -22015 -25000 -22015 -23000 6980
Övriga externa tjänster -500 -1350 6990
Lagstadgade sociala avgifter -4500 -4477 -7000 -6284 7510
Avskrivning inventarier -39000 -39000 -39000 -39000 -39000 7832
Finansiella kostnader/räntor -16000 -14693 -10000 -15979 -17000 8400
Avsättning till underhålls- och
    förnyelsefond (271,43/andel) -66500 -66500 -66500 -66500 -66500 8810
summa kostnader -777700 -789032 -777700 -637380 -777700

ÅRETS RESULTAT ±0 0 ±0 160225 ±0

Not 1  Årsavgifter: 245 andelar; Ga 10: 234 andelar à 3 300 kr; Ga 9: 11 andelar à 500 kr.

Budget för verksamhetsår 2019, kr



Motion till Hagabergs
samfällighetsförening
Årsstämma 2019

Ökad trafiksäkerhet i Hagaberg.

I Hagabergs område är hastighetsbegränsning satt till 30 km/ tim, tillsammans med utplacerade 
farthinder ska trafiksäkerheten säkersställas.

Realiteten är att många håller hastigheter upp mot 40-50, ibland högre.

Med anledning av ovan föreslås stämman besluta om ett eller flera förslag nedan:

 - Bättra på farthindren då de är utnötta och har sjukit ned, de har ingen större effekt på bilarna idagzz

 - Uppmana till ny rekommenderad hastighet (max 20 km/tim) på gator med anslutning till fastighet

    se. bifogad bild 1.0

 - Placera ut ytterligare ett farthinder mellan Hagabergsvägen 3-9 då streckan är lång och bilarna kör  
    mycket fort här. se. bifogad bild 1.1

Värmdö den 28 februari 2019

Anders Jildén

lennartrolf
Maskinskriven text
Styrelsens kommentar----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Styrelsen rekommenderar stämman att tillstyrka motionen och att därmed uppdra åtstyrelsen att genomföra föreslagna åtgärder med avsikt att öka trafiksäkerheten inomHagaberg.

lennartrolf
Maskinskriven text

lennartrolf
Maskinskriven text



Bild 1.0



Bild 1.1



FULLMAKT 
 
 

Härmed ges _____________________________ fullmakt att företräda 
ägaren till fastigheten Värmdövik __:_____, _________________-vägen ___  

vid ordinarie föreningsstämma i Hagabergs samfällighetsförening  
torsdagen den 2 maj  2019 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. 




