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KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 2018 

Medlemmar i Sjöbrisens samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie 
årsstämma för verksamhetsåret 2017 
 
Måndagen den 12 Mars klockan 19.00 i Kärrdalsskolans matsal, ingång C. 
 

BILAGOR 
1. Dagordning 
2. Verksamhetsberättelse 
3. Information från arbetsgruppen för el-bilsladdning 
4. Balansräkning 
5. Resultaträkning 
6. Styrelsens förslag till budget, samfällighetsavgift (inkl fördelning av avgiftsposterna per 

fastighet) samt debiteringslängd 
7. Revisionsberättelse 
8. Till styrelsen inkomna motioner inklusive styrelsens svar 
9. Från styrelsen lämnade propositioner 
10. Stadgar och ordningsregler 
11. Valberedningens förslag 
 
Följande handlingar finns tillgängliga hos Henry Eivarsson, Lomv 141 

- Fastighetsägarförteckning (underlag för röstlängd) 
- Debiteringslängd 

 
 
 

FULLMAKT  
 
Om du inte kan närvara, men vill bli representerad av någon annan vid årsstämman, lämna 
nedanstående fullmakt till vederbörande. Obs! Fullmakten måste uppvisas på stämman och 
samfällighetslagen ger rätt till en egen röst och maximalt en fullmakt gäller för den som representerar 
annan.  
 
Härmed uppdrager jag åt ____________________________________________, Lomvägen_______  
 
att representera mig vid Sjöbrisens samfällighetsförenings årsstämma 12 mars 2018   
 
 
Sollentuna den____________________  
 
 
_________________________________________________________________  
Namnunderskrift  
 
 
_________________________________________________________________  
Namnförtydligande  
 
 
_________________________________________________________________  
Gatuadress 

http://www.sjobrisen.com/
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DAGORDNING 
 
1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 

3. Val av justeringsmän tillika rösträknare 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande 

5. Fastställande av dagordning 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt redovisning över föreningens räkenskaper från 
det gångna verksamhetsåret 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Information om ändring av text i föreningens stadgar. 

10. Information om extern redovisning 

11. Behandling av till stämman inkomna motioner och propositioner. 

12. Styrelsens förslag till budget, samfällighetsavgift samt debiteringslängd för kommande 
verksamhetsår 

13. Beslut om budget och samfällighetsavgift för kommande verksamhetsår 

14. Valberedningens förslag till: 
a. val av styrelseledamöter, revisorer och suppleanter 
b. ekonomisk ersättning till styrelse och revisorer 

15. Val av: 
a. Styrelseledamöter 
b. Styrelseordförande 
c. Styrelsesuppleanter 

16. Val av: 
a. Revisorer 
b. Revisorssuppleanter 

17. Val av valberedning 

18. Beslut om ekonomisk ersättning till styrelseledamöter, revisorer 

19. Meddelande om plats där stämmans protokoll hålls tillgängligt 
 

Punkt 20 och 21 berör endast fastigheterna 1 - 204 

20. Information om el-laddningsgruppens arbete, aktuell status och fortsatt plan. 

21. Beslut om omprövning av garageanläggningen (Sjöberg Ga:2).  

http://www.sjobrisen.com/


 

2017
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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017 

Inledning  
Sjöbrisens samfällighetsförening finns för att förvalta gemensamt ägd mark samt tillhörande 

anläggningar. Medlemskap i samfälligheten är obligatorisk enligt lag och inskriven i lantmäteriets 

fastighetsregister på er fastighet och följer med ägandet av en av de 264 fastigheter som tillsammans 

utgör Sjöbrisen. På lantmäteriets hemsida www.lantmateriet.se, under ”Mina fastigheter”, finns 

gemensamhetsanläggningen inskriven som en del av ert fastighetsägande. 

I området finns två olika typer av radhus – 204 fastigheter (Lomvägen 69- 481) som har 

gemensamma garageplatser, enligt anläggningsbeslut, och gemensamma vattenmätare samt 60 

fastigheter (Lomvägen 483-601) som har enskilda garage och egna vattenmätare. 

Det som är gemensamt för både 204- och 60-området är sommarunderhåll, vinterunderhåll, 

ledningar för vatten och ytterbelysning, samt bredbands-TV (avtal om analoga TV-kanaler och teknisk 

kvalitet).  

Vi äger allt gemensamt, t.ex. lekplatser, gräsytor, planteringar, gångvägar och 

gemensamhetsgaragen. Vi är gemensamt ansvariga för alla utgifter/inkomster som det gemensamt 

ägda ger upphov till. Styrelsen är vald av stämman för att förvalta det gemensamma, taxera 

medlemmarna och sköta det ekonomiska enligt uppgjord och av stämman fastställd budget. 

Styrelsen har INTE något ansvar och  får INTE engagera sig i vad som rör era enskilda fastigheter. 

 

Under verksamhetsåret 2017 gjordes en utredning om parkering i området. En arbetsgrupp tog fram 

olika förslag som redovisades på en extra stämma 28 september. Det förslag som röstades igenom av 

stämman var att man inte ska införa parkeringsövervakning i området. 

 

Arbetsgruppen för Elbilsladdning har under året arbetat med frågan om elbilsladdning för 

fastigheterna 1-204. För mer information, se bilaga 3. 

 

Under året har styrelsen infört en ny rutin vad gäller hantering av bilar/båtar/släp som t ex är 

avställda eller bara lämnade inom vårt område. Den nya rutinen innebär att styrelsen 2 gånger per år 

i samband med städdagen begär hemställan för bortforsling via Sollentuna Kommun. 

 

Styrelsen har också infört en ny rutin vad gäller fjärrkontroller till garagen G1-G3. Vid utlämning kan 

man numera inte betala kontant. Man kvitterar fjärrkontrollen och betalar sedan via faktura. 

 

Vid höstens städdag hade vi ett uppskattat besök av en ambulans. Personalen berättade om 

verksamheten, gav tips på vad man ska tänka på om det händer en olycka och visade den utrustning 

som används vid utryckning. 

 

http://www.sjobrisen.com/
http://www.lantmateriet.se/
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Grannsamverkan i vårt område 
Sjöbrisen är med i ”Grannsamverkan mot brott” – som bygger på att vaksamma grannar förhindrar 

brott. Våra infartsvägar är markerade med Grannsamverkanskyltar. Vi har en mycket bra dialog med 

närpolisen i Sollentuna och förutom information om händelser, får vi även tips och råd. 

Alla som snabbt vill ha information om det inträffar brott osv. i vårt närområde anmäler sig till Björn 

Hedlund via mail grannsamverkan@sjobrisen.com. Hittills har ca 160 hushåll anslutit sig, några bland 

dessa är boende på Måsvägen och Ejdervägen och några utflyttade till HSB-området. 

Meddela även Björn om du får vetskap om något otrevligt som t ex inbrott eller skadegörelse i vår 

Samfällighet så kan vi snabbt få ut information via mail till alla som anslutit sig och via vår hemsida.  

 

Försäkringar 

Samfällighetens anläggningar har varit försäkrade i Länsförsäkringar, dels via medlemskap i 

Villaägarna samt en separat försäkring för garagen. Dessutom finns det en extra ansvarsförsäkring för 

styrelsemedlemmar genom vårt medlemskap i REV. 

Information till medlemmarna  
Hemsidan www.sjobrisen.com är Sjöbrisens huvudsakliga informationskanal. Här finns information 

om föreningen, viktiga händelser samt protokoll från våra styrelsemöten och årsmöten. Genom ett 

kontaktformulär på hemsidan kan medlemmar ställa frågor eller lämna förslag till styrelsen och för 

att få snabbast möjliga återkoppling, rekommenderar vi att denna kontaktväg används. Arbetet med 

att utveckla hemsidans funktionalitet och att uppdatera innehållet pågår fortlöpande.  

Under året har vi haft ca 31 500 besökare (visits), dvs 86 besökare (visits) per dag, på vår hemsida 

och ca 40 meddelanden till styrelsen via kontaktformuläret har inkommit den vägen. Därutöver 

kommer ett antal frågor via mail eller personlig kontakt direkt till de olika styrelsemedlemmarna.  

Den slutna Facebookgruppen Sjöbrisen, ett initiativ av en boende för de som bor i området och som 

inte berör den lagstadgade förvaltningen av föreningens gemensamma tillgångar, dvs det som 

omfattas av samfällighetsföreningen, är ett bra komplement och bidrar med att frågor som inte rör 

samfälligheten styrs över dit. 

Broschyren ”Välkommen till Sjöbrisen” som vänder sig till nya medlemmar, mäklare och andra 

intresserade, har under året uppdaterats och kan laddas ner från hemsidan. 

De som inte har tillgång till dator och internet och önskar att få styrelseprotokoll etc. på papper, kan 

naturligtvis begära det, vänligen meddela någon i styrelsen. 

Information inför julen har brevledes delats ut till medlemmarna med bland annat information om 

parkeringsregler, att hålla brandgatorna mellan husen i 204-området öppna från buskar, träd och 

skräp samt en uppmaning att se till att garageportarna i de gemensamma garagen stängs vid in- och 

http://www.sjobrisen.com/
mailto:grannsamverkan@sjobrisen.com
http://www.sjobrisen.com/
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utfart. Dessutom har fordonsägare som är medlem i föreningen och vars fordon står parkerade i strid 

mot föreningens ordningsregler kontaktats brevledes och uppmanats att flytta på fordonen.  

I samband med parkeringsutredningen och den pågående elbilsutredningen har 2 olika enkäter 

delats ut till föreningens medlemmar för att samtliga medlemmar ska få möjlighet att lämna sina 

åsikter och önskemål. 

Yttre Miljö 

Fastighetsskötare för vår yttre miljö har varit Lövhagen Mark och trädgård.  

Under året har 2 st städdagar genomförts. Det var som vanligt en liten men trogen 

skara som ställde upp med krattor och skottkärror. Vid höstens städdag hade vi ett 

uppskattat besök av en ambulans. 

Lekplatserna i området ska vara en trygg miljö för våra barn som leker där. Vi 

fortsätter därför med årligt återkommande besiktning som utförs av ett 

auktoriserat företag. Det företag föreningen har anlitat är Svensk Lekplatskontroll AB. 

Innan sommaren hade vi ett längre avbrott på ytterbelysningen i 60-området beroende på ett 

kabelbrott i marken mellan stolparna utanför husen 465 - 567.  

Arbetet med röjning samt beskärning av träd har fortsatts under året. 

Vid snöröjning i området har några fasta farthinder plogats bort. Styrelsen avvaktar med åtgärd till 

dess att beslut tagits om permanenta farthinder i området. 

Ekonomi 
Under år 2017 har Nordea varit Samfällighetsföreningens bank. Föreningen har två 

bankkonton. Ett affärskonto för löpande in- och utbetalningar, samt ett sparkonto 

framförallt för de fonderade medlen, samt att utjämna likvidflödet på 

affärskontot. Betalningar och överföringar sker via internetbanken och signeras 

elektroniskt av 2 personer (motsvarar det som i stadgarna kallas 2 i förening) 

innan transaktionen sker. 

Inbetalningarna av samfällighetsavgifter överförs till samfällighetens affärskonto.  

Det banklån som togs för att finansiera asfaltsprojektet uppgick vid årsskiftet till 1 830 000 kr och 

räntan ligger på strax under 3 % (rörlig). Under 2018 kommer 4 amorteringar göras vilket kommer 

minska skulden med 1 220 000 kr.  

Samfällighetens räntekostnad för 2017 är 86 066 kronor. Denna räntekostnad är direkt avdragsgill 

för föreningens medlemmar till en 264-del, d v s 326 kronor. Detta görs under ”Avdrag för 

ränteutgifter m.m.” (ruta 8.1 på Inkomstdeklaration) 

http://www.sjobrisen.com/
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En påminnelse till er som betalar samfällighetsavgiften via faktura. Hjälp till att underlätta 

hanteringen och gör en insats för miljön genom att få fakturan via e-post. Anmäl intresse till 

henry.eivarsson@sjobrisen.com. 

Betalningsmoralen i föreningen är på det stora hela god men vid varje faktureringstillfälle är det ett 

antal som är sena med betalning. Vi ber alla respektera de regler vi har och betala 

samfällighetsavgiften i tid. 

Kom ihåg att vid ägarbyte är både säljare och köpare skyldiga att informera Sjöbrisens 

Samfällighetsförening om ägarbytet. Observera att föreningen inte automatiskt informeras om 

ägarbytet. 

Årsavgifter 

Uttagna årsavgifter framgår av efterföljande resultaträkning. 

Löner och Arvoden 

Arvoden för 2017 kommer utbetalas efter årsstämman 2018.  

Ekonomisk ställning och resultat 

Föreningens bokföring har gjorts av kassören som skött den löpande registreringen av verifikationer. 

Föreningens ekonomiska ställning och likviditet var vid årets utgång god. Detaljerade uppgifter, samt 

årets resultat framgår av efterföljande balans- och resultaträkning. 

För betalning av föreningens utgifter används Nordeas Internet-service, vilket belastar affärskontot. 

  

http://www.sjobrisen.com/
mailto:henry.eivarsson@sjobrisen.com
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Styrelsens sammansättning  

Ordförande  Henry Eivarsson 

Ledamot. Kassör/redovisning Maria Yttergren 

Ledamot. Sekreterare Elisabeth Asp 

Ledamot. Information Kathrin Herfurth-Selinder 

Ledamot. Garageansvarig/yttre miljö Fredrik de Maré 

Ledamot. Energiansvarig/belysning Björn Lundell 

Suppleant. Sophantering/kontaktperson SEOM Michael Hjelmåker 

Har under året valt att avgå ur styrelsen 

Suppleant. Städdagar Eva Zander-Rydman 

  

Revisorer  Erik Wiklund, Magnus Dahlén 

Revisorssuppleant Bodil Gustavsson, David Wahren 

Valberedning Lars Ehmer, Peter Askebris, Björn Hedlund, 

Staffan Lindahl 

Kvarstår ytterligare ett år 
Ordinarie ledamöter: Fredrik De Maré, Maria Yttergren, Björn Lundell 

I tur att avgå 

Ordinarie ledamöter: Henry Eivarsson, Kathrin Herfurth-Selinder, Elisabeth Asp 
Suppleanter: Eva Zander-Rydman 

Fastighetsöverlåtelser 

Under 2017 har kassören antecknat att 8 fastighetsöverlåtelser skett. 

Sammanträden 

Ordinarie föreningsstämma hölls 2017-03-09 

Under mandatperioden året har 12 protokollförda sammanträden med styrelsen avhållits. 

 

 

 

http://www.sjobrisen.com/
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Status 2018 - 03 av utredning om El-bilsladdning för 204-området 
Bakgrund: Sjöbrisens årsstämma 2017-03 beslöt att utreda lösning för fastigheterna 1-204 i Sjöbrisen 

att i gemensamhetsgaragen uppgradera motorvärmning till att även medge el-bilsladdning1. 

Radhusen i 60-området berörs inte, de kan redan ladda el-bilar via el-uttag i sina privata garage. 

Utredningen har hitintills inte orsakat samfälligheten några kostnader. Utredningsgruppen leds av 

Staffan Lindahl med Johanna Porsö samt Fredrik de Maré och Björn Lundell från styrelsen.   

Historik: I september 2017 delades en lägesrapport ut i 204-området. I korthet: Baserat på en offert 

från NEWEL/ChargeAmp2 skickade styrelsen in en kostnadsfri ansökan till Naturvårdsverkets 

Klimatkliv som kan ge bidrag till el-laddning, maximalt 50% av kostnaderna. Vårt kostnadsunderlag 

omfattade även kostnad gentemot Sollentuna Energi, Lantmäterikostnad och kostnadsmarginaler. 

Kostnadsestimat: I januari 2018 biföll Naturvårdsverket vår ansökan (50%), vilket gör att vi nu vet i 

vilken härad kostnaden skulle hamna om samfälligheten senare beslutar om el-laddning. Med 

nuvarande kostnadsunderlag blir det ca 9,500 kr per fastighet (inräknat 50% bidrag). En 

framtidsinvesteringskostnad i garagen som sannolikt sprids ut över ett antal år. 

Vad ger oss denna kostnad? Samtliga 204 inomhus-P-platser får då en laddpunkt där all rörlig 

strömförbrukning kan mätas individuellt (även motorvärmning). Garagen få nya el-centraler och nytt 

el-kablage. Därmed kan samtliga 204-fastigheter i framtiden, när det blir aktuellt, ladda el-bil. 

Rättvisekrav: Då de rörliga kostnaderna för el-bilsladdning kan bli stora, så är det ett rättvisekrav att 

framtida rörliga el-kostnader via laddpunkter3 (inklusive motorvärmning) bara ska drabba den som 

orsakar förbrukningen.  Det kräver en mindre ändring i vårt anläggningsbeslut, via Lantmäteriet. 

Ny tidplan:  

• Mars/april 2018 - Ansökan till Lantmäteriet (om årsmötet 2018-03-12 så beslutar). 

Lantmäteriet har just nu en kötid (ca 1 år) innan vårt ärende kan börja handläggas. 

• April 2018 – Begäran hos Naturvårdsverket att förlänga vår tidplan 1 år, till 2019-12-31.  

o Om NV nekar förlängning, så återlämnar vi bidraget och söker igen senare. 

• 2018 - Vi bevakar och väntar ca 1 år tills Lantmäteriet ”når fram” till vår ansökan. 

• 2019 – Om omprövningen inte kan genomföras så återlämnas bidraget, ingen el-laddning. 

• Om Lantmäteri-godkännande: Om så behövs ansöka om bidrag igen hos Naturvårdsverket. 

• Inhämta konkurrerande offerter från alternativa leverantörer. Utvärdera bästa lösning. 

• 2019 Q2 Kalla till extrastämma (204-området) och fatta beslut.  

• 2019 Q3-Q4 Om beslut på extrastämma =ja: Upphandla. Genomföra.  

 

                                                           
1 Rena el-bilar (t.ex. e-Golf ) eller laddbara plug-in-hybrider (t.ex. Passat GTE ). 
2 NEWEL/ChargeAmp är specialiserade på elbilsladdning, flera genomförda installationer bl.a. i liknande 
radhussamfällighet ”Småbjörken” i Spånga. Inför beslut kommer konkurrerande offerter att inhämtas. 
3 Med ”laddpunkt” avser uttag för en P-plats, med uttag både för el-laddning och motorvärmning.  

https://www.volkswagen.se/sv/modeller/e-golf.html
https://www.volkswagen.se/sv/modeller/passat-gte.html


Tillgångar
Ing balans 
2017-01-01

Förändring
2017

Utg balans
2017-12-31

Balanserat markprojekt 6 100 000,00 6 100 000,00
Avgår ack. Nedskrivningar -3 050 000,00 -1 220 000,00 -4 270 000,00
   Återstår av markprojektet 3 050 000,00 -1 220 000,00 1 830 000,00
Fordran medlemsavgift 8 121,00 -5 209,00 2 912,00
Osäkra fordringar -694,00 0,00 -694,00
Övriga fordringar 2 290,00 7 880,00 10 170,00
Likvida medel 783 099,02 225 987,64 1 009 086,66
Summa Tillgångar 3 842 816,02 -991 341,36 2 851 474,66

Samlade resultat och skulder

Tidigare års resultat 204-spec. -74 684,94 -57 497,06 -132 182,00
264-området 0,00 0,00 0,00

Årets resultat 204-spec. -67 697,06 67 697,06 0,00
264-området 0,00 0,00 0,00

Summa samlade resultat -142 382,00 10 200,00 -132 182,00

Fond 204-spec (garage) 0,00 -20 400,00 -20 400,00
Fond 264-omr -297 109,02 -211 200,00 -508 309,02
Fond Markprojektet
Summa fonder -297 109,02 -231 600,00 -528 709,02

Långfristiga skulder
Lån markprojekt -3 050 000,00 1 220 000,00 -1 830 000,00
Summa långfristiga skulder -3 050 000,00 1 220 000,00 -1 830 000,00

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder -210 825,00 121 077,00 -89 748,00
Källskatt, arvoden
Beräknade upplupna soc.avg.
Övriga interimsskulder -142 500,00 -7 494,00 -149 994,00
Övriga upplupna kostnader 0,00 -8 162,00 -8 162,00
Summa kortfristiga skulder -353 325,00 105 421,00 -247 904,00

Summa samlade resultat och skulder -3 842 816,02 1 104 021,00 -2 738 795,02

Beräknat resultat 0,00 112 679,64 112 679,64

Balansräkning Sjöbrisen 2017-12-31

Eivarsson
Maskinskriven text
Bilaga 4



Budget 2017

Totalt Totalt 204-spec 264-omr
Per fastigh

och år

Samfällighetsavgift - små radhus (204 området) 1 819 785,09 1 828 843,18 928 213,00 900 630,18
8965

Samfällighetsavgift - stora radhus (60 området) 259 470,91 261 166,82 261 166,82 1280

Extra projektavgift 1 313 000,00 1 306 066,00 1 306 066,00 4947

Övriga intäkter 6 000,00 6 000,00 0,00 Not 1

Summa intäkter 3 392 256,00 3 402 076,00 934 213,00 2 467 863,00

Nedskrivning,markprojekt -1 220 000,00 -1 220 000,00 -1 220 000,00
Ränta byggkreditiv/projektlån (8410) -93 000,00 -86 066,00 -86 066,00
Summa projektkostnader -1 313 000,00 -1 306 066,00 -1 306 066,00

Garageunderhåll -300 000,00 -69 579,75 -69 579,75
El, garage -100 000,00 -95 599,00 -95 599,00
Försäkring, Garage -7 200,00 -5 895,00 -5 895,00
Övrig kostnad Garage 0 -7 363,00 -7 363,00 Not 2

Delsumma, garage -407 200,00 -178 436,75 -178 436,75
Vatten, 204-området -570 000,00 -605 647,00 -605 647,00

Summa 204‐området, Spec. kostnader -977 200,00 -784 083,75 -784 083,75

Vinterunderhåll -250 000,00 -100 809,00 -100 809,00
Yttre miljö (Mark & Trädgård) -350 000,00 -300 441,65 -300 441,65
Containers -14 000,00 -9 200,00 -9 200,00

El, ytterbelysnin, underhåll -30 000,00 -32 315,00 -32 315,00

El, ytterbelysning -20 000,00 -14 283,00 -14 283,00

Avlopp, rör -10 000,00 0,00  

Tvätt av sopkärl -28 000,00 -31 604,00 -31 604,00

TV‐avgift -275 000,00 -269 280,00 -269 280,00

Summa drift och underhåll -977 000,00 -757 932,65 -757 932,65

Förbrukningsmaterial -15 000,00 -615,00 -615,00

Kontorsmateriel & trycksaker -15 000,00 -18 244,00 -18 244,00

Försäkringar, Sjöbrisen 264 -23 000,00 0,00 0,00 Not 3

Bankkostnader -20 000,00 -5 240,95 -5 240,95

Övriga tjänster -22 240,00 -22 240,00 Not 4

Div adm -20 000,00 -16 995,51 -16 995,51 Not 5

Övriga kostnader -10 000,00 -6 578,50 -6 578,50 Not 6

Styrelsearvoden (Arvode, skatt, arbetsgivaravgift)  -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00

Summa administrativa kostnader -253 000,00 -219 913,96 0,00 -219 913,96

Ränteintäkter  0 0,00 0,00 0,00

Räntekostnader, ej projekt 0 0,00 0,00 0,00

Summa finansiella poster 0,00 0,00 0,00 0,00

204‐fond, avsättning -10 200,00 -10 200,00 -10 200,00

204‐fond, uttag 0,00 0,00  

264‐fond, avsättning -211 200,00 -211 200,00 -211 200,00

264‐fond uttag 300 000,00 0,00 0,00

Fond asfaltprojektet avsättning 0,00 0,00  

Fond asfaltprojektet uttag 0,00 0,00 0,00

Summa fondförändringar 78 600,00 -221 400,00 -10 200,00 -211 200,00

TOTALA kostnader -3 441 600,00 -3 289 396,36 -794 283,75 -2 495 112,61

ÅRETS RESULTAT -49 344,00 112 679,64 139 929,25 -27 249,61

Not 1: Fakturering fjärrkontroller garage

Not 2: Konsultkostnad i samband med utredning elbilsladdning

Not 3: Försäkring för 264 omr ingår i medlemsskapet i Villaägarna

Not 4: Medlemskap i Villaägarna samt REV

Not 5: Kostnad för affärssystem, hemsida, lagringstjänst (Dropbox)

Not 6: Hyra lokal, utbildning

Resultaträkning 2017

Utfall 2017

Eivarsson
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Budget 2017

Totalt Totalt 204-spec 264-omr

Samfällighetsavgift - små radhus (204 området) 1 819 785,09 1 780 512,00 1 032 240,00 748 272,00
Samfällighetsavgift - stora radhus (60 området) 259 470,91 220 080,00 220 080,00

Extra projektavgift 1 313 000,00 1 280 136,00 1 280 136,00
Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 Not 1

Summa intäkter 3 392 256,00 3 280 728,00 1 032 240,00 2 248 488,00

Nedskrivning,markprojekt -1 220 000,00 -1 220 000,00 -1 220 000,00
Ränta projektlån -93 000,00 -60 000,00 -60 000,00
Summa projektkostnader -1 313 000,00 -1 280 000,00 -1 280 000,00

Garageunderhåll -300 000,00 -300 000,00 -300 000,00
El, garage -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00
Försäkring, Garage -7 200,00 -7 000,00 -7 000,00
Övrig kostnad Garage 0 -5 000,00 -5 000,00 Not 2

Delsumma, garage -407 200,00 -412 000,00 -412 000,00
Vatten, 204-området -570 000,00 -610 000,00 -610 000,00

Summa 204‐området, Spec. kostnader -977 200,00 -1 022 000,00 -1 022 000,00

Vinterunderhåll -250 000,00 -250 000,00 -250 000,00
Yttre miljö (Mark & Trädgård) -350 000,00 -400 000,00 -400 000,00
Containers -14 000,00 -12 000,00 -12 000,00

El, ytterbelysnin, underhåll -30 000,00 -35 000,00 -35 000,00

El, ytterbelysning -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00

Avlopp, rör -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00

Tvätt av sopkärl -28 000,00 -35 000,00 -35 000,00

TV‐avgift -275 000,00 -275 000,00 -275 000,00

Summa drift och underhåll -977 000,00 -1 037 000,00 -1 037 000,00

Förbrukningsmaterial -15 000,00 -10 000,00 -10 000,00

Kontorsmateriel & trycksaker -15 000,00 -15 000,00 -15 000,00

Försäkringar, Sjöbrisen 264 -23 000,00 0,00 0,00 Not 3

Bankkostnader -20 000,00 -10 000,00 -10 000,00

Lindorff Påminnelse‐/Inkassohantering -10 000,00 -10 000,00

Övriga tjänster -23 000,00 -23 000,00 Not 4

Div adm -20 000,00 -18 000,00 -18 000,00 Not 5

Övriga kostnader -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 Not 6

Styrelsearvoden (Arvode, skatt, arbetsgivaravgift)  -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00

Summa administrativa kostnader -253 000,00 -246 000,00 -246 000,00

Ränteintäkter  0 0,00 0,00 0,00

Räntekostnader, ej projekt 0 0,00 0,00 0,00

Summa finansiella poster 0,00 0,00 0,00 0,00

204‐fond, avsättning -10 200,00 -10 200,00 -10 200,00

204‐fond, uttag 0,00 0,00  

264‐fond, avsättning -211 200,00 -13 200,00 -13 200,00

264‐fond uttag 300 000,00 328 000,00 328 000,00

Fond asfaltprojektet avsättning 0,00 0,00  

Fond asfaltprojektet uttag 0,00 0,00 0,00

Summa fondförändringar 78 600,00 304 600,00 -10 200,00 314 800,00

TOTALA kostnader -3 441 600,00 -3 280 400,00 -1 032 200,00 -2 248 200,00

ÅRETS RESULTAT -49 344,00 328,00 40,00 288,00

Not 1: Fakturering fjärrkontroller garage

Not 2: Konsultkostnad

Not 3: Försäkring för 264 omr ingår i medlemsskapet i Villaägarna

Not 4: Medlemskap i Villaägarna samt REV

Not 5: Kostnad för affärssystem, hemsida, lagringstjänst (Dropbox)

Not 6: Hyra lokal, utbildning

Budget 2018

Budget 2018
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Budgeterad avgift beräknad per fastighet, 204 området Belopp
Avgift 2017

Budgeterad avgift per fastighet och år - 204 spec 5 060,00

Budgeterad avgift per fastighet och år - 264 omr 3 668,00

Budgeterad extra projektavgift per fastighet och år 4 849,00

Budgeterad avgift per fastighet och år - Totalt 13 577,00

Styrelsens förslag till avgift för 2018

Avgift per fastighet 204 området, per år 13 584,00 13 896

Avgift per fastighet 204 området, per halvår 6 792,00

Avgift per fastighet 204 området, per månad (avrundat) 1 132,00

Budgeterad avgift beräknad per fastighet, 60 området Belopp
Budgeterad avgift per fastighet och år - 264 omr 3 668,00

Budgeterad extra projektavgift per fastighet och år 4 849,00

Budgeterad avgift per fastighet och år - Totalt 8 517,00

Styrelsens förslag till avgift för 2018

Avgift per fastighet 60 området, per år 8 520,00 9 300

Avgift per fastighet 60 området, per halvår 4 260,00

Avgift per fastighet 60 området, per månad (avrundat) 710,00

Utdebitering 1 april samt 1 september 2018 för fastigheter som valt fakturering.

Utdebitering sista bankdagen varje månad för fastigheter som val autogiro.

(Notera att vid betalning via autogiro dras avgiften i efterskott, d v s avgiften för januari dras sista bankdagen i januari)

Budget Sjöbrisen 2018, Förslag samfällighetsavgift
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Bilaga 8.1 
 

Motion till Årsstämman 2018 angående julgran i området 

 

 
 

 

Styrelsens svar på motion från Gunnar Sandin. 
 

Samfällighetförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för vilket den bildats. Föreningen får 

inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten ska uppfyllas. 

 

I anläggningsbeslutet för Sollentuna Sjöberg ga:1 står följande ändamål: 

Kommunikations, lek och grönområden, ledningar för vatten och ytterbelysning 

 

Styrelsen har varit i kontakt med Villaägarnas jurister för att få ett yttrande om uppsättning av 

julgran skulle rymmas inom ändamålet. Villaägarna bedömer att så inte är fallet. 

 

Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen stämman att besluta: 

 
att avslå motionen i sin helhet 
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Proposition från styrelsen till stämman 2018 
 

Parkering på uppfartsvägen 

Enligt beslut på årsstämman 2015 är det återigen förbjudit att parkera på uppfartsvägen. Trotts detta 
förbud så används den dock regelbundet för parkering.  
 
Under 2017 genomfördes en omfattande parkeringsutredning och på en extra stämma den 28/9 togs 
beslut att inte införa parkeringsövervakning i området, vilket medför att vi inte har några 
sanktionsmöjligheter att stävja parkering. 
 
I en enkät som genomfördes i samband med utredningen var det många som hade synpunkter och 
lämnade kommentarer om parkering på just uppfartsvägen. Meningarna var delade. 
En del medlemmar upplever att trafik på uppfartsvägen samt utfart från stickvägar försvåras när det 
står många bilar parkerade. Andra medlemmar anser att hastigheten på uppfartsvägen dämpas 
genom parkerade bilar och att uppfartsvägen därför ska finnas som parkeringsalternativ. 
 
Styrelsens förslag är att tillåta parkering på uppfartsvägen på markerade platser och att begränsa 
antalet parkeringsplatser mellan insticksvägarna så att en friyta finns som ger bra sikt vid in- och 
utfart från stickvägarna. Friytan ska markeras/utformas så att parkering inte är möjligt.  

Förslaget innebär fyra parkeringar mellan varje stickgata, då är det ordentligt med plats både innan 
och efter stickgatorna. 

Skiss över markerade platser: 
 

 
 
Styrelsen föreslår stämman att: 

besluta om att uppfartsvägen får användas som parkering enligt ovan beskrivning och att 
tydligt markera parkeringsplatser. 

http://www.sjobrisen.com/
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Proposition från styrelsen till stämman 2018 
 

Förslag ändring av ordningsregler 

 
Styrelsens proposition 8.1 föreslår årsstämman att tillåta parkering på uppfartsvägen. Vid bifall 
behöver föreningens ordningsregler ändras.  

 
1. Trafik 
a) Bilkörning på gatorna mellan husen är förbjuden (undantag: till fastigheterna 205-264, Lomvägen 
483-601). Bilkörning runt garagen bör undvikas. För transporter av handikappade och sjuka samt för 
av- och pålastning av tungt bagage är bilkörning tillåten med en högsta hastighet av 10 km/h. 
b) Mopedkörning på vägar inom och mellan fastigheterna 1-204 är förbjuden. 
c) Cykelåkning inom området skall ske med största varsamhet 
 
2. Parkering 
Parkering sker på härför tilldelad plats i garagen, samt på markerade parkeringsplatser på 
garagetaken, markerade parkeringsplatser på uppfartsvägen och gästparkeringsplatser inom 
området.  
Parkering är inte tillåten på gator runt garagen, på tillfartsvägar och vägar till fastigheterna 205-264 
(Lomvägen 433-601). 
Parkering är tillåten enbart för boende i fastigheterna Lomvägen 69-601 och för deras gäster. För 
gäster gäller dock en parkeringstid på max 24 timmar. 
Parkering utanför eget garage är tillåten för boende i fastigheterna 205-264 (Lomvägen 483-601) och 
deras gäster. 
 
3. Husdjur 
Rastning av husdjur inom området är förbjuden. 
 
4. Bilvård 
För tvättning och spolning av bilar inom området, gäller Sollentuna kommuns bestämmelser. 
Tömning av spillolja och andra miljöfarliga ämnen får ej ske inom samfällighetens område. Sollentuna 
kommuns bestämmelser gäller. 
 
Styrelsen föreslår stämman att: 

besluta om ändring av ordningsregler, punkt 2, till gulmarkerad text ovan. 
 

 

 

 

http://www.sjobrisen.com/
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Proposition från styrelsen till stämman 2018 
 

Tillägg till ordningsregler 

Bakgrund: 
Föreningen har haft problem med fordon som står parkerade på garagen under en längre tid och som 
i vissa fall både är avställda och belagda med körförbud. 
Styrelsen har infört en rutin för hemställan av fordon (enligt beslut på styrelsemöte). För att kunna 
skicka brev till medlemmar boende i området, behövs ett förtydligande/tillägg i ordningsreglerna. 
 
Förslag på tillägg till ordningsregler: 
De gemensamma parkeringsplatserna i området är endast avsedda för personbilar i bruk. Avställda 
fordon eller fordon med körförbud hänvisas till de egna garageplatserna. 
Vid överträdelse av ordningsreglerna äger styrelsen rätt att skicka en hemställan till Sollentuna 
Kommun. 
 
Styrelsen föreslår stämman att: 

besluta om att lägga till ovan text till ordningsreglerna. 

http://www.sjobrisen.com/
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Proposition från styrelsen till stämman 2018 
 

Anlägga permanenta farthinder i området 

 
Bakgrund 
Samfällighetsföreningen har under senaste åren lagt ut farthinder i området för att hålla nere 

hastigheten på den trafik som förekommer. Farthinder har normalt lagts ut vid vårstädningen och 

plockats undan vid höst städningen. För att undvika skador på asfalten har vi valt löst liggande 

farthinder. Under 2016 lades även farthinder ut på uppfartsvägen som bultades fast i asfalten. 

Styrelsen fick av årsstämman 2017 i uppdrag att ta fram kostnader för att anlägga permanenta 

farthinder.  

Den rekommendation styrelsen fått är att asfaltera permanenta gupp som man fräser ner så de inte 

försvinner under första plogning. Förslaget är att man anlägger 25 st permanenta farthinder med 

placering enligt bifogad skiss och kostnaden enligt en budgetoffert styrelsen tagit in är 185 000 kr 

vilket motsvarar 700 kr per fastighet. 

Vid bifall kommer styrelsen göra en upphandling av arbetet. 

 
Styrelsen föreslår stämman att besluta: 
 

- att besluta att anlägga permanenta farthinder enligt bifogad skiss.  
 

http://www.sjobrisen.com/
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Sida 1 av 2 
 

 
 
Proposition avseende ändring av anläggningsbeslut, Sjöberg Ga:2 
 
 
Vem berörs av omprövningsbeslutet? 

Bara fastigheterna 1 - 204 i Sjöbrisen berörs. 60-området (Sjöbrisen 205 - 264) berörs inte och får 

inte delta i beslutet (men dessa kan redan idag i egna garage ladda el-bil).  

Varför ska anläggningsbeslutet för garagen ändras? 

Detta är en förberedelse för att senare möjliggöra el-laddning. Idag delas alla garagekostnader lika.  

Av rättviseskäl bör rörliga el-kostnader via laddare (som kan bli avsevärda) samt motorvärmaruttag 

betalas av den fastighet som använder laddpunkt/motorvärmaruttag på sin garageplats. Ändringen 

är en omskrivning av punkt 6 i vårt garageanläggningsbeslut. 

Får ändringen omedelbart någon effekt? 

Nej, utan laddstolpar, så innebär den nya skrivningen samma som idag, lika andelstal.  

Är det lagligt att fakturera ut per kWh?  

Ja, efter lagändring 2018-01-01. 

Tillåter anläggningslagen att anläggning innehåller anordning för elbilsladdning? 

Rättsläget är ej prövat. Lantmäteriet meddelar att ett principiellt ställningstagande förväntas under 

2018. Påtryckning att godkänna detta pågår från bl.a. Regering och Miljöskyddsförvaltningen i 

Stockholm. Just nu avgör tillsatt förrättningslantmätare enskilt på eget ansvar.   

Vad händer om Lantmäteriet säger principiellt Nej resp Ja till el-laddning i anläggningsgarage? 

Nej => Laddfrågan faller, beslut om el-laddning skjuts på framtiden. 

Ja => Ansökan avseende omprövning av anläggningsbelutet lämnas in. Så småningom kallar styrelsen 

till en extra beslutsstämma med förslag om el-laddning.  

Varför ska vi registrera en omprövning före Lantmäteriets principbeslut? 

Kö-tiden är 12 månader, Lantmäteriets principbeslut förväntas medan vi ligger i kö. Därmed vinner vi 

tid och kan därmed utnyttja Naturvårdsverkets bidragsbeslut, slipper göra om den ansökan.  

  

http://www.sjobrisen.com/
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Sida 2 av 2 
 

 

Styrelsen föreslår stämman (fastigheterna 1-204, tillhörande Sjöberg Ga:2) besluta: 

 

-  att ge styrelsen fullmakt att hos Lantmäteriet registrera ärende att ompröva anläggningsbeslutet 

för garageanläggningen Sjöberg Ga:2 (akt 0163-F3804 i Sollentuna) enligt punkt nedan, men med 

restriktionen att handläggning av omprövningen inte får genomföras förrän Lantmäteriet har tagit 

principiellt beslut att anordning för elbilsladdning är förenligt med anläggningslagen 

(ställningstagande är planerat 2018). 

• Punkt 6 (”Andelstal: Lika andelstal för alla anslutna fastigheter.”) i nuvarande anläggningsbeslut 

för Sjöberg Ga:2 i akt 0163-F3804 ersätts av följande text: ”Den rörliga kostnaden för 

elförbrukning via garageanläggningens laddstationer för elbilsladdning och motorvärmning ska 

individuellt fördelas på berörd fastighet utifrån dennes uppmätta förbrukning (kWh). För 

anläggningens övriga kostnader gäller lika andelstal för alla anslutna fastigheter.”   

 
 

 

http://www.sjobrisen.com/


STADGAR  FÖR SJÖBRISENS  SAMFÄLLIGHETSFÖRENI NG,  SOLLENT UNA 

Organisationsnummer 716416-2617 

Sid 1 

 

 

 
 

 
Firma § 1 

Föreningens firma är Sjöbrisens samfällighetsförening. 

 
Samfä ll ighe t § 2 

Föreningen förvaltar följande samfälligheter: anläggningssamfällighet för vägar, lek - och grönområden, ledningar och 
gat ubelysning t illkommen genom anläggningsbeslut 1974-06-25 (akt nr F 3803) och 1974-12-11 för fastigheterna 

Sjöbrisen 1-264 i Sollentuna benämnd Sollent una Sjöberg ga:1, samt en anläggningssamfällighet för garageanläggning 
t illkommen genom anläggningsbeslut 1974-06-25 (akt F 3804) för fastigheterna Sjöbrisen 1-204 i Sollentuna benämnd 
Sollent una Sjöberg ga: 2.  
Tidigare beteckningar: 
Sollentuna Sjöberg ga:1: Sollentuna ga:17, Omregistreringsdatum 1980-10-01, Akt 0163-F4490 
Sollentuna Sjöberg ga:2: Sollentuna ga:18, Omregistreringsdatum 1980-10-01, Akt 0163-F4490 

 
Grunderna för § 3 
förvaltn in gen Samfällighet en skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet best äms för dess ändamål. 

 
Medle m § 4 

Medlem i föreningen är ägare till fastighet som har del i samfällighet upptagen under § 2. 
 

St yrelse, sät e och   §5 

samma nsättn in g För föreningen skall finnas en styrelse i Sollentuna. St yrelsen skall bestå av minst 5 ledamöter och 2 
suppleant er. I st yrelsen skall ingå dels ägare t ill fast ighet som har andel i enbart fastighet Sollentuna Sjöberg ga:1, dels ägare 
t ill fastighet som har andel i Sollent una Sjöberg ga: 2. 

 
Val § 6 

St yrelsens ledamöter och suppleanter väljs vid ordinarie föreningsst ämma för en t id om två år. År 1 avgår minst två 
ledamöt er varav en ut görs av ordföranden samt en suppleant. År 2 avgår minst tre ledamöter och en suppleant. St ämman 
ut ser ordförande bland st yrelsens ledamöter. Övriga befattningar ut ser styrelsen inom sig. 

 
Kallelse t ill § 7 
samma n träde Kallelse t ill st yrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall vara ledamöterna 

t illhanda minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma t id t illställas underrättelse om 

sammant rädet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela det ta t ill 
ordföranden som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej t jänst gör i ledamots st älle har rätt 
at t närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt. 

 
Beslutsför het , § 8 
protokoll St yrelsen är beslut sför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan 

hinder härav skall st yrelsesammanträdet anses behörigen ut lyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig t ill 

sammant rädet. 
Som st yrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röst ande förenar sig. Vid lika röst etal avgöres 
val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som bit rädes av ordföranden. 

Ut an at t ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av st yrelseledamöterna är närvarande och 
ense om beslut et. 
Fråga får ut an hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras ut an kallelse om samtliga ordinarie ledamöter ense om 

beslut et . 
Den som delt agit i avgörande av ärende äger avge reservation mot beslut et. Sådan reservation skall avges före 
sammant rädets slut. 

Över ärenden i vilka st yrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och 
suppleant er, kort beskrivning av ärendet, st yrelsens beslut samt framställda reservationer. Protokollet skall just eras av 
ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet. 

 
Förvaltn ing § 9 

St yrelsen skall 
1 .  Förvalt a samfälligheten 
2 .  Föra redovisning över föreningensräkenskaper 

3 .  Föra förteckning över delt agande fastigheter och dessas andelstal och ägare 
4 .  Årligen inför ordinarie st ämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi 
5 .  Om förvaltning omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmars 

andelar int e är lika stora i alla verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren 
6 .  I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om st yrelsens handhavande av föreningens angelägenheter. 

7 .  Föreningens firma t ecknas av två ledamöter gemensamt 
8 .  T illse at t bet ryggande försäkring finns för föreningens egendom och kassaförvaltning 
9 .  Placera kontanta tillgångar, i den mån de inte behövs för omedelbart förestående ut betalningar, på räntebärande konto 
i bank. 
10 .  Föreningen skall avsätta medel t ill fonder att st å t ill sin st yrelses förfogande för oförut sedda st ora kostnader. För 

204-området fonderas per fastighet minst 50 kronor årligen och för 264 -området minst 50 kronor årligen. Av stämman 
ut sedda just eringsmän skall underteckna den fastställda utgifts- och inkomststaten. 
11 .  Så länge analog T V-dist ribut ion är aktuell, skall st yrelsen ansvara för at t avtala med leverantören om ut bud och 

kost nader. 

 
Revision § 10 

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie st ämma ut se två revisorer och t vå suppleanter. 

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma. 

Eivarsson
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Räkenskapsperiod § 11 

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1/1 - 31/12. 
 

Föreningsst ämma  § 12 
Ordinarie st ämma skall årligen hållas under februari - mars månad på tid och plats som styrelsen 

best ämmer. St yrelsen kan när den finner det erforderligt ut lysa extra stämma. 
Om st ämman skall godkänna ut taxering skall st yrelsen bereda medlemmarna t illfälle att under t vå veckor före 

st ämman ta del av debit eringslängd, ut visande det belopp som skall ut taxeras, vad som belöper på varje medlem och när 

bet alning skall ske. Före den ordinarie stämman skall dessut om förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den 
avslut ande räkenskapsperioden samt ut gifts- och inkomst stat finnas tillgänglig för granskning under samma t id. 

 
Kallelse t ill § 13 

stämm a Kallelse t ill st ämma skall skriftligen ut färdas av st yrelsen och vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före 
st ämman. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på st ämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 
angivna handlingar finns t illgängliga. Andra meddelanden skall genom st yrelsens försorg bibringas t ill medlemmarnas 

kännedom genom anslag på samfällighetens anslagstavlor. 
 

Motioner § 14 
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie 

st ämma skall vara st yrelsen tillhanda senast under december månad. Inför extra st ämma meddelar styrelsen t id för 
avgivande av motion. St yrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans 
med  förvaltningsberättelsen. 

 
Dagordning § 15 
vid ordinarie Vid ordinarie st ämma skall följande ärenden behandlas: 1. val av ordförande jämte sekreterare för st ämman 
stämm a 2. val av t vå just eringsmän 3. styrelsens och revisorernas berättelse 4. ansvarsfrihet för st yrelsen 

5. framst ällningar från styrelsen eller motioner från medlemmar 6. ersättning till st yrelse och revisorer 
7. st yrelsens förslag t ill ut gifts- och inkomststat samt debit eringslängd 8. val av ordförande, st yrelseledamöter och 
suppleant er 9. val av revisorer 10. val av valberedning 11. övriga frågor 12. meddelande om plats där st ämmoprotokollet 
hålles t illgängligt . 

 
Disposition § 16 
av avkastning Event uellt överskott skall disponeras enligt stämmans beslut. 

 
Stämm obeslut § 17 

Beslut fat t as med acklamation om inte omröstning begäres. I fråga om omröst ning mm som gäller 48, 49, 51 och 52 §§ i 
lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröst ning företas skall t ill protokollet antecknas de omständigheter 

angående röst rätt, andelstal, ombud mm som har bet ydelse för bemötandet av röstresultatet. Val skall ske med slut na 
sedlar om någon begär det . 

 
Valber edning § 18 

Valberedningen ut ses vid ordinarie stämma, best ående av minst t re personer som t ill därpå följande ordinarie årsmöte 
skall framlägga förslag t ill styrelse, suppleanter, revisorer och eventuellt särskilda arbetsgrupper. 

 
Prot okollsjustering, § 19 
t illgänglighållande St ämmoprotokoll skall just eras inom två veckor efter st ämman och därefter hållas t illgängligt för medlemmarna. 

*** 
Dessa st adgar har antagits vid sammanträde 1975-01-22. 

Ändringar antogs vid årsmöte 2007-02-20: §2 (borttag av centralantenn), i § 16 angående 
disposit ion av föreningens överskott samt i § 9, Moment 10 angående centralantenn och bredbands-TV. 

 

 
 

*** 
 
 

T illägg Mom 9, § 9 enligt st ämmobeslut 11/2 1992. (bildade enligt lagen 1973:1150 om förvaltning av samfälligheter), samt ändring 
avseende centralantenn vid stämman 070220 . Beslut et t rädde i laga kraft efter Lantmäteriets förrättning AB063200 dat erad 2008-02-28 
2018-02-19: Ändring till korrekt beteckning  från Sollentuna ga:17 & ga:18 till Sollentuna Sjöberg ga:1 samt ga;2 
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O rdni ngsre gl er för ge me nsamhetsanl äggning Sol lentuna ga: 17 (Sjöbri se n 1-264) 

 
1 .  T rafik 

a) Bilkörning på gat orna mellan husen är förbjuden (undantag: t ill fastigheterna 205-264, Lomvägen 483-601). Bilkörning runt garagen 
bör undvikas. För t ransporter av handikappade och sjuka samt för av - och pålastning av t ungt bagage är bilkörning t illåten med en 

högst a hast ighet av 10 km/h. 

b) Mopedkörning på vägar inom och mellan fastigheterna 1-204 är förbjuden. 
c) Cykelåkning inom området skall ske med största varsamhet 

 
2 .  Parkering 

Parkering sker på härför t illdelad plats i garagen. Parkering är int e t illåten på gat or runt garagen, på tillfartsvägar och v ägar t ill 
fast ighet erna 205-264 (Lomvägen433-601). 

Parkering är t illåten enbart för boende i fast igheterna Lomvägen 69-601 och för deras gäst er. För gäst er gäller dock en parkeringst id på 
max 24 t immar. 

Parkering ut anför eget garage är t illåten för boende i fast igheterna 205-264 (Lomvägen 483-601) 
och deras gäst er. 

 
3 .  Husdjur 

Rast ning av husdjur inom området är förbjuden. 
 

4 .  Bilvård 
För t vättning och spolning av bilar inom området, gäller Sollentuna kommuns best ämmelser. Tömning av spillolja och andra 

miljöfarliga ämnen får ej ske inom samfällighetens område. Sollentuna kommuns best ämmelser gäller. 

 
Ordningsregler för  gemensamhetsanläggning  Sollentuna ga:18 (Garagen  G1, G2  och G3) 
1 .  Garageport en skall omgående stängas då garaget lämnas. 

2 .  Parkering får endast ske på t illdelad plats i garaget och på avsedda ytor på garaget aket (se även punkt 2 under ordningsregler ga: 17). 
3 .  St örande aktiviteter såsom bullriga reparationsarbeten får ej pågå i eller på garagen. 
4 .  Cykel- och mopedåkning är förbjuden i och på garagen. 
5 .  Garage och garaget ak får inte användas som lekplats. 

6 .  Endast personbilar får uppställas i och på garagen. 
7 .  T idur skall användas vid regelbundet utnyttjande av motorvärmare. 

 
Dessa ordningsregler har antagits vid sammanträde 1975-01-22 med t illägg av punkt 7 vid sammanträde 1986-02-11, 
Samt avsnit tet om bilvård och parkering vid st yrelsemötet 2006-09-04. 
Beslut et t rädde i laga kraft 2008-03--19 efter Lantmäteriets förrättning AB063200 daterad 2008-02-28 
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Valberedningens förslag till valda ledamöter i Sjöbrisens Samfällighet för 2018  
Sammanfattning: 

• De flesta blir kvar + 3 nya, varav en utökning med en ordinarie, för att kunna avlasta arbetet. 

• Omflyttningar: Fredrik ny ordförande, Henry kvar som ordinarie ledamot (efter 6 år som 

ordf.). Kathrin går ner som suppleant, Eva går upp till ordinarie.  

• Nya: Patrik Asp ersätter hustrun Elisabeth. Niclas Tjäder (ordinarie), Marie Ringbom (suppl). 

• Vi rekommendera styrelsen att utse en Vice Ordförande. 

Samtliga ledamöter: 

• Ordförande 

o Nyval 2018 – Fredrik De Maré Lv 311 

• Styrelsen ordinarie ledamöter: 

o Kvarstår 2018 - Fredrik De Maré Lv 311 (204-omr) 

o Kvarstår 2018 - Maria Yttergren Lv 439 (204-omr) 

o Kvarstår 2018 - Björn Lundell Lv 331 (204-omr) 

o Omval 2018/19 - Henry Eivarsson Lv 141 (204-omr) 

o Nyval 2018/19 - Eva Zander-Rydman 233 (204-omr) 

o Nyval 2018/19 - Patrik Asp Lv 271 (204-omr) 

o Nyval 2018/19 - Niclas Tjäder Lv 565 (60-omr) 

• Styrelsen Suppleanter 

o Fyllnadsval 2018 – Kathrin Herfurth-Selinder Lv 601 (60-omr) 

o Nyval 2018/19 – Marie Ringbom Lv 347 (204-omr) 

• Revisorer ordinarie 

o Kvarstår 2018 - Erik Wiklund Lv 525 (60-omr) 

o Omval 2018/19 - Magnus Dalén Lv 527 (60-omr) 

• Revisorssuppleanter 

o Omval 2018 - Bodil Gustavsson Lv 535 (60-omr) 

o Omval 2018 - David Wahren Lv 533 (60-omr) 

• Valberedning 

o Omval 2018 - Björn Hedlund Lv 495 (60-omr), Staffan Lindahl Lv 183 (204-omr, 

sammankallande), Peter Askebris Lv 447 (204-omr) och Lars Ehmer Lv 433 (204-omr) 

o Nyval 2018 - Elisabeth Asp Lv 271 (204-omr) 

Att välja (ej omnämnda ledamöter är redan valda för 2018, se ovan ”Kvarstår”):  

1. Ordförande 1 år:  – Fredrik De Maré 

2. Styrelsen 2 år: Henry Eivarsson, Eva Zander-Rydman, Patrik Asp och Niclas Tjäder 

3. Suppleanter Styrelsen: Marie Ringbom (2 år) och Kathrin Herfurth-Selinder (1 år) 

4. Revisor 2 år: Magnus Dahlén 

5. Suppleanter revisorer 1 år: Bodil Gustavsson och David Wahren 

6. Valberedning 1 år: Björn Hedlund, Staffan Lindahl (sammankallande), Peter Askebris, Lars 

Ehmer samt Elisabeth Asp 

Arvodesförslag (styrelse och revisorer): 

Oförändrat 150,000 kr att fördelas internt enligt beslut i styrelsen.  
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