Hagabergs samfällighetsförening (717901-3060) 2019-04-05

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Kallade:
Tid:
Plats:

Samtliga fastighetsägare i Hagabergs samfällighetsförening
Lördag 29 augusti 2020, kl.10:00 alternativt
söndag 30 augusti 2020, kl.10:00
(besked om valt datum medelas torsdagen den 27 augusti via mejl.)
Utomhus enligt senare direktiv.

§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 2019

§9

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

§10 Fastställande av styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2020 (pågående)
§11 Motioner
11.1 Inga motioner ha kommit styrelsen tillhanda i laga tid.
§12 Ersättning till styrelsen och revisorerna
Under verksamhetsåret 2019 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 2020.
§13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Anslutna till GA9 – oförändrad debitering à 500 kr, 2020-01-01—12-31
Anslutna till GA10 – oförändrad debitering à 3300 kr, 2020-01-01—12-31
§14 Val av styrelseordförande, ledamöter och suppleanter
Ledamöter med ett års återstående mandattid
Erik Larholm, Blåklocksvägen 13
Gunnar Larsson, Gullvivevägen 9
Göran Westman, Blåklocksvägen 4
Vakant Vakant

Ledamöter som fullgjort två års mandattid
Lennart Rolf, Nattviolsvägen 18 (ordförande)
Joanna Nättinen, Täppvägen 18 (kassör)
Ulf Söderholm, Blåklocksvägen 6 (skog och mark)
---------Valberedningens förslag till omval/nyval av fyra ordinarie ledamöter för två år framåt
Lennart Rolf, Nattviolsvägen 18— omval
Joanna Nättinen, Täppvägen 18 — omval
Ulf Söderholm, Blåklocksvägen 6 — omval
Enligt valberedningens förslag på stämman — nyval
Valberedningens förslag till val av tre suppleanter för ett år framåt
Andreas Höhling, Gullvivevägen 27 — omval
Enligt valberedningens förslag på stämman — nyval
Enligt valberedningens förslag på stämman — 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
Enligt förslag på stämman — nyval
Enligt förslag på stämman — nyval
§17 Övriga frågor
17:1 Lägesrapport 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 om pågående ÅVS (Åtgärdsvalstudie)
initierad av Trafikverket, Värmdö kommun och Region Stockholm gällande
länsväg 222 och del av väg 274 i Värmdö kommun.
§18 Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt
Protokoll från föreningsstämman publiceras på föreningens hemsida
http://www.hagaberg.eu från och med 14 dagar efter genomförd stämma 2020.
§19 Stämman avslutas
Bilagor
1. Årsredovisning för verksamhetsåret 2019
Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2019
Resultaträkning 2019
Balansräkning 2019
Noter
2. Revisionsberättelse 2019
3. Budget 2020
4. Styrelsens ÅVS-förslag till åtgärder på den del av länsväg 222 som gränsar till Hagaberg.
5. Fullmaktblankett
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Budget för verksamhetsår 2020, kr

INTÄKTER
224 fastigheter, Ga 10
10 förskola, Ga 10
11 Svarta Backen Ga 9
Finansiella intäkter
Övriga intäkter
summa intäkter
KOSTNADER
Lokalhyra
Gatubelysning
Städdagar
Valborg
Löpande vägunderhåll/reparation
Skötsel, natur och mark
Snöröjning och sandning
Gräsklippning
Förbrukningsinventarier
Reparation, underhåll inventarier
Kontorsmaterial
Styrelsearvoden
Hemsida
Bankkostnader
Medlemsavg. inkl försäkr. Villaäg.
Övriga externa kostnader
Lagstadgade sociala avgifter
Avskrivning inventarier
Finansiella kostnader/räntor
Avsättning till underhålls- och
förnyelsefond (271,43/andel)
summa kostnader

ÅRETS RESULTAT

2020
budget

2019
utfall

2019
budget

2018
utfall

2018
budget

739200
33000
5500

739200
33000
5500

739200
33000
5500

739200
33000
5500

739200
33000
5500

777700

43367
821067

777700

11332
789032

777700

-700
-130000
-50000
0
-25000
-150000
-140000
-80000
-20000
-1000
-24000
-3000
-6500
-23000
-1200
-3800
-39000
-14000

-1125,00
-123180,07
-40551,11
0,00
-20222,00
-84438,00
-96693,00
-53375,00
0,00
0,00
-587,75
-23997,00
-2522,56
-6021,00
-22015,00
-6116,00
-3738,00
-39000,00
-13663,00

-700
-130000
-30000
0
-50000
-150000
-140000
-80000
0
-18000
-18000
-2000
-6000
-22000
-5000
-4500
-39000
-16000

-675
-128412
-31967
0
-109855
-126772
-133963
-36250
0
-47684
-349
-17997
-1187
-5970
-22015
-500
-4477
-39000
-14693

-66500
-777700

-66500,00
-603744,49

-66500
-777700

-66500
-788266

-66500
-773500

0

217322,51

±0

766

±0

Not 1 Årsavgifter: 245 andelar; Ga 10: 224 andelar à 3 300 kr; Ga 9: 11 andelar à 500 kr.

-130000
-28000
0
-43000
-153500
-150000
-80000
0

-25000
-10000
-6500
-25000
-7000
-39000
-10000

Hagabergs samfällighetsförening

Organisation du representerar:

till Josefin Johansson via epost:

josefin.johansson@afry.com

Ifyllt dokument inskickas senast söndagen den 28:e juni

Lennart Rolf

Namn:

En sida per delsträcka

ÅVS 222/274 Åtgärdsförslag
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1
3

1
1

3 eller 4
3 eller 4
1
1

Sänkt hastighet till 50 km/tim på denna del av Stavsnäsvägen.
Markerat belyst övergångsställe; helst med ljusreglering.

Sänkt hastighet till 50 km/tim på denna del av Stavsnäsvägen.
Sänkt hastighet till 50 km/tim på denna del av Stavsnäsvägen.
Nytt belyst övergångsställe till GC-vägen vid pkt 6A eller
gångstigen vid 6B på den bifogade kartan. Alternativ: placera
mittstaket från Hagabergsinfarten t.o.m. infarten till golfbanan
(Torpavägen) för att förhindra spontan övergång.
Ny markerad belyst övergång till GC-väg till Hjortronmossevägen.
Ny markerad belyst övergång till stig till Hjortronmosse-vägen.
Slutpunkt för till 50 km/tim hastighetsbegränsad sträcka.
Sänkt hastighet till 50 km/tim på denna del av Stavsnäsvägen.

❻ B In-/utfart Torpavägen+golfbanan. Se pkt 5 och 6A ovan.
❼ Enligt officiell mätning är bullernivån otillåtet hög vid förskolans
utelekplats.
OBS!
Fortsättning på nästa sida

❻A Spontan övergång till Hjortronmossevägen. Se pkt 5 ovan.

❺ Avstigande bussresenärer (vuxna och barn!) som ska till
Hjortronmossevägen genar livsfarligt över Stavsnäsvägen i stället
för gångpassagen vid infarten.

1

50 km/tim + omkörningsförbud med linjemålning.
Breddning av vägbana.
Max 50 km/tim samt lämna företräde-skyltning
i stället för STOP-skylt.

❶ För smal vägbana, dålig sikt i kurva, ingen säkerhetszon, berg i
dagen, räcke. Livsfarliga omkörningar vanliga.
❷ Utfart Hagaberg. 90% stannar inte vid STOP-skylt.
Omfattande trafik till och från förskolan morgon och eftermiddag.
❸ Gångpassage med mittrefug. Från/till GC-väg och busshpl.
Skolväg till/från i Viks skola, Hemmestaskolan och idrottsplatser.
Stor osäkerhet om vad som gäller; både från bilister, gående och
cyklister. Stor risk för bakifrånpåkörning. Flertal dagliga incidenter.
❹ Busshpl österut. Svårt för bussförare att ta sig ut utan
företrädesrätt. För kort bakåtsiktavstånd och för kort
accelerationssträcka med tanke på gällande 70 km/tim.

3

1
3

Förslag på åtgärd

Steg i
fyrstegsprincipen
(1-4)

Problem som ska lösas

Ålstäket-Stavsnäs
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ÖVRIGT Karta över Hagaberg med ovanstående
problempunkter inlagda bifogas som JPEG-fil.

❽ Yta som i detaljplanen är märkt som Parkeringyta.
Värmdö kommun har uttryckt önskemål om att därstädes få
anlägga en infartsparkering för ett femtiotal bilar samt
väderskyddad cykelparkering.
Styrelsen i Hagaberg har vid i laga ordning utlyst extrastämma
2019 erhållit mandat till att för överskådlig tid hyra ut parkeringsytan till Värmdö kommun endast under förutsättning av att
hastigheten på länsväg 222 längs med Hagaberg nedsätts till 50
km/tim och att nuvarande s.k. gångpassage ersätts av ett
markerat, belyst och helst ljusreglerat övergångsställe.
❾ Bullerstörningar för boende på Hjortronmossevägen.
1
3
3 eller 4

Sänkt hastighet till 50 km/tim
Markerat belyst övergångsställe; helst med ljusreglering.
Bullerplank/vall; på kartan markerat med blå linje.
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Härmed ges _____________________________
ägare till fastigheten Värmdövik 1:____, _________________-vägen ___

FULLMAKT
att företräda
ägaren till fastigheten Värmdövik 1:____, _________________-vägen ___
vid ordinarie föreningsstämma i Hagabergs samfällighetsförening
____-dagen den ___ ___________ 20___ kl. ___: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.

