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Årsstämma 2011 i Gräsåkers samfällighetsförening 

Dagordning 
§1 Stämmans öppnande 

§2 Frågan om stämmans behöriga utlysande 

§3 Godkännande av dagordning 

§4 Val av ordförande för stämman 

§5 Val av sekreterare för stämman 

§6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman 

§7 Fastställande av röstlängd 

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse 

§9 Revisorernas berättelse 

§10 Ansvarsfrihet för styrelsen 

§11 Motioner från medlemmarna (motion #1 och #2) 

§12 Framställan från styrelsen (framställan #1) 

§13 Ersättning till styrelsen och revisorerna 

§14 Genomgång av balans- och resultaträkning för 2013 

§15 Genomgång av styrelsens förslag till investerings- och underhållsplan 2014-2018 

§16 Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår 

§17 Val av styrelseordförande 

§18 Val av övriga styrelseledamöter (och suppleanter) 

§19 Val av revisorer 

§20 Val av valberedning samt sammankallande 

§21 Beslut om tid och plats för stämmoprotokollets justering 

§22 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

§23 Övriga frågor 

§24    Stämmans avslutande 

 

Den nyvalda styrelsen genomför ett konstituerande möte omedelbart efter stämmans avslutande!  
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Samfällighetens ändamål är att hålla vägar, vattenförsörjning, avloppsanläggning, 

radio- och TV-anläggning, grönområden, sopanläggning, samfällighetslokal samt 

garage och parkering. 

 

• Styrelsens sammansättning 

• Viktiga åtgärder 

• Angående felaktig fällning av träd på privata tomter 

• Investeringar 

• Övriga prioriterade arbeten 

• Städdagar 

• Vuxenstyrkan 

• Gårdsombuden 

• Gräsåkersnytt 

• Morotsfest och julbord 
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Motion #1 – Iakta varsamhet vid hantering av fyrverkerier 

Motion #2 – Förtydliga numrering i området 
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Gräsåkers 
Samfällighetsförening 

2014-03-31 

 
__________________________________________________________________________________ 
 

Framställan #1 - Uttaxering av extra samfällighetsavgift 

Föreningens ekonomi är för närvarande god, men efter det enligt investerings- och underhållsplanen 

planerade byte av armaturer i området kommer likviditeten vara låg och eventuellt till och med 

negativ, d.v.s. vi kommer inte ha några kontanta medel tillgängliga. Styrelsen bedömer att nivån på 

avgiften (800:- per månad) är fortsatt lämplig, och om den höjs för att öka likviditeten är det risk att 

den snart behöver sänkas igen. 

Därför önskar styrelsen att stämman bifaller styrelsens önskan att om behov föreligger uttaxera 

ytterligare 1000 kr per fastighet utöver den ordinarie samfällighetsavgiften under perioden 2014-04-

01 till 2015-12-31 om styrelsen bedömer att så behövs. 

Styrelsen Gräsåkers Samfällighetsförening 
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Ersättning till styrelsen och revisorerna 

Styrelsen föreslår följande ersättningar 2014 för styrelsen, revisorer 
och övriga uppdrag i föreningen; 
 
Grundarvode   +04 000 kr    (oförändrat) 
Ordförande    +08 000 kr    (oförändrat) 
Föreningskassör  +20 000 kr    (oförändrat) 
Sekreterare   +04 000 kr    (oförändrat) 
 
Revisorer    002 000 kr    (oförändrat) 
 
Dessutom föreslås följande ersättningar till stugfogden, medlemmar 
i vuxenstyrkan och ungdomsstyrkeansvarig; 
 
Webbansvarig       2 000 kr    (oförändrat) 
Stugfogde    002 000 kr    (oförändrat) 
Vuxenstyrkan   003 000 kr    (oförändrat) 
Ungdomsstyrkeansvarig   0 500 kr    (oförändrat) 
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Resultaträkning 2013-01-01 -- 12-31 2012-01-01 -- 12-31

Intäkter

Samfällighetsavgifter 1 382 400,00 1 382 400,00 

Uthyrning av Samfällighetslokal 0,00 1 050,00 

Övriga intäkter 0,00 0,00 

Summa intäkter 1 382 400,00 1 383 450,00 

Kostnader

Arvoden -82 500,00 -81 450,00 

Skatt och Arbetsgivaravgift -67 450,00 -69 074,00 

Ungdomsstyrkan 0,00 0,00 

Morotsfest och Möten -22 586,00 -15 840,00 

Administration och förbrukningsmaterial -219,00 -1 368,00 

IS/IT -270,00 -645,00 

Villaägarnas Riksförbund (inklusive försäkring) -21 600,00 -21 600,00 

(Försäkringspremier) och fasta fordonskostnader -1 335,00 -19 641,00 

Elektricitet, nät+elhandel -98 517,00 -88 213,00 

Vatten & Avlopp -492 164,00 -429 652,00 

Städdagar och Sophämtning -36 554,95 -32 543,95 

Drivmedel -10 063,00 -7 378,00 

Kabel-TV-avgift -134 175,00 -133 076,00 

Övriga kostnader -2 400,00 0,00 

Reparation och underhåll, Byggnad och Markanläggningar -102 738,18 -35 777,58 

Reparation och underhåll, Maskiner & Inventarier -37 449,00 -12 403,00 

Nyanskaffning Byggnad och Markanläggningar 0,00 0,00 

Nyanskaffning Maskiner & Inventarier 0,00 -3 765,00 

Summa kostnader -1 110 021,13 -952 426,53 

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 272 378,87 431 023,47 

Avskrivningar (se not 1) -313 936,00 -247 503,00 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR -41 557,13 183 520,47 

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 7 541,18 10 823,94 

Övriga intäkter 0,00 0,00 

Räntekostnader -12 160,00 0,00 

Övriga kostnader -3 910,00 -3 125,50 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO -50 085,95 191 218,91 

Bokslutsdispositioner 0,00 0,00 

ÅRETS RESULTAT -50 085,95 191 218,91 
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Objekt Utgift År Avskr.tid Värde in Avskrivning Restvärde

Byggnader och Markanläggningar 264 090 kr 3 046 305 kr

Asfaltsytor, gård 2 och 3 312 781 kr 2010 20 år 265 863 kr 15 639 kr 250 224 kr

Asfaltsytor, gård 2 och 3 - komplettering 25 894 kr 2011 19 år 23 171 kr 1 363 kr 21 808 kr

Totalasfaltering, utredning 44 021 kr 2012 20 år 41 819 kr 2 201 kr 39 618 kr

Totalasfaltering, genomförande 2 075 417 kr 2013 19 år 2 075 417 kr 109 232 kr 1 966 185 kr

Farthinder, demonterbara 47 491 kr 2010 10 år 33 243 kr 4 749 kr 28 494 kr

Samfällighetslokalen, yttre renovering 152 701 kr 2009 10 år 91 620 kr 15 270 kr 76 350 kr

Stödmur vid traktorgarage 77 194 kr 2009 5 år 15 439 kr 15 439 kr 0 kr

Belysningsarmatur 8 914 kr 2010 4 år 2 230 kr 2 230 kr 0 kr

Vatten- och Avloppsnät 1 180 000 kr 1996 19 år 124 215 kr 62 105 kr 62 110 kr

Mätartavla 40 000 kr 2011 10 år 32 000 kr 4 000 kr 28 000 kr

Sopanläggning 637 236 kr 2012 20 år 605 378 kr 31 862 kr 573 516 kr

Maskiner och Inventarier 49 846 kr 2 346 kr

Traktor, Kubolta L5030 (Reg.nr. UUX119) m.t. 475 000 kr 2004 10 år 47 500 kr 47 500 kr 0 kr

Kassörsdator Fujitsu, m.t. 7 039 kr 2012 3 år 4 692 kr 2 346 kr 2 346 kr

Summa avskrivningar 2013: 313 936 kr
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Balansräkning 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och Bank 480 348,93 799 476,88 

Fodran Samfällighetsavgifter 1 600,00 13 600,00 

Kundfordringar 50,00 34 465,00 

Summa omsättningstillgångar 481 998,93 847 541,88 

Anläggningstillgångar

Maskiner och Inventarier 2 346,00 52 192,00 

Byggnader och Markanläggningar 3 046 305,00 1 234 978,00 

Mark, Fastigheten Ekerö-Väsby 43:475 12 600,00 12 600,00 

Summa omsättningstillgångar 3 061 251,00 1 299 770,00 

SUMMA TILLGÅNGAR 3 543 249,93 2 147 311,88 

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

Upplupna arbetsgivaravgifter och skatt 0,00 0,00 

Förskottsbetalda Samfällighetsavgifter 111 150,00 124 850,00 

Leverantörsskulder 17 787,00 20 563,00 

Summa kortfristiga skulder 128 937,00 145 413,00 

Långfristiga skulder

Asfalteringslån 1 462 500,00 0,00 

SUMMA SKULDER 1 591 437,00 145 413,00 

Eget kapital

Bundet eget kapital

Inbetalda insatser 72 000,00 72 000,00 

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 1 929 898,88 1 738 679,97 

Årets resultat -50 085,95 191 218,91 

Summa eget kapital 1 951 812,93 2 001 898,88 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 3 543 249,93 2 147 311,88 
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Kommande investeringar 

Följande investeringar är aktuella den kommande tiden (2014); 
 
 Renovering av samfällighetslokalen invändigt  0o.50.000:- 
 Byte av belysningsarmaturer      0.400.000:- 
 
Totalt            0 450.000:- 
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Investering Kostnad 2014 Kostnad 2015 Kostnad 2016 Kostnad 2017 Kostnad 2018

Asfaltsytor Invest. 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1 0 kr

Underh. 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr (limning av kantsten)

Amortering 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr

Ränta 66 690 kr 59 850 kr 53 010 kr 46 170 kr 39 330 kr

Lekplatser Invest. 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr

Underh. 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr

Gräs, träd och grusvägar Invest. 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Underh. 20 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr

Samfällighetslokalen Invest. 50 000 kr 1 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Underh. 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr (renhållningsmtrl.)

Garage Invest. 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Underh. 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr

Belysning och elnät Invest. 0 kr 400 000 kr 1 0 kr 0 kr 0 kr

Underh. 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr

Vatten- och Avloppsnät Invest. 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Underh. 20 000 kr 2 0 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr

Sopanläggning Invest. 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Underh. 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr (rengöring och småskador)

TV- och datanät Invest. 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Underh. 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Summa investeringar under året 60 000 kr 410 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr

Summa underhåll under året 63 000 kr 28 000 kr 29 000 kr 29 000 kr 29 000 kr

Amortering och låneränta 216 690 kr 209 850 kr 203 010 kr 196 170 kr 189 330 kr

Summa totalt per år 339 690 kr 647 850 kr 242 010 kr 235 170 kr 228 330 kr

Verksamhets- och driftskostnader per år 1 026 647 kr 1 057 446 kr 1 089 170 kr 1 121 845 kr 1 155 500 kr

Nyansk. och underh. av maskiner och inventarier per år 40 000 kr 41 200 kr 42 436 kr 43 709 kr 45 020 kr

Månadsavgift 800 kr 800 kr 800 kr 800 kr 800 kr

Intäkter 1 388 900 kr 1 394 400 kr 1 394 400 kr 1 394 400 kr 1 394 400 kr

Likvida medel vid 2014 början* 280 349 kr

Likvida medel vid årets utgång 262 912 kr -89 184 kr -68 400 kr -74 723 kr -109 174 kr

Asfalteringslån (vid årets ingång) 4,56% 1 462 500 kr 1 312 500 kr 1 162 500 kr 1 012 500 kr 862 500 kr

*) Exklusive buffert för oförutsedda händelser på 200.000:- 1 - Renovering samf.lokal 1 - Byte armaturer

2  - Avstängningskranar
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INBETALNINGAR Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Bokföringskonton

Intäkter

 Samfällighetsavgifter 1 382 400 1 382 400 1 382 400
1

3010-3156

 Uthyrning av Samfällighetslokal 1 500 1 000 1 500 3220

Finansiella intäkter

 Upptagna lån 1 500 000 1 500 000 0

 Ränteintäkter 5 000 7 541 5 000 8300

SUMMA INBETALNINGAR 2 888 900 2 890 941 1 388 900

UTBETALNINGAR

Verksamhetskostnader
230 340 195 961 212 840

 Arvoden inklusive sociala avgifter 158 390 149 950 158 390
2

5591, 7210, 7510

 Morotsfest och Möten 25 000 22 586 25 000
3

6801

 Administration 5 000 219 5 000 6110, 6250, 6720

 IS/IT 1 500 271 1 500 6420, 6421

 Villaägarnas Riksförbund 21 600 21 600 21 600 6802

 Försäkringspremier och fordonsskatt 18 850 1 335 1 350
4

5192, 5612

Driftskostnader
652 500 771 474 810 307

 Elektricitet 95 500 98 517 100 000
5

6050, 6060

 Vatten & Avlopp 390 000 492 164 537 387
6

6280

 Städdagar och Sophämtning 30 000 36 555 30 000 4011, 5160

 Drivmedel 7 000 10 063 9 000 5611

 Kabel-TV-avgift 130 000 134 175 133 920
7

6240

Reparation & Underhåll
130 000 140 187 83 000

   (Sådant som bibehåller funktion/bokföringsvärdet på fastigheten)

 Underhåll Byggnad och Markanläggningar 110 000 102 738 63 000 5500

 Underhåll Maskiner & Inventarier 20 000 37 449 20 000 5510

Nyanskaffningar
2 230 000 2 075 417 80 000

   (Sådant som betydligt höjer funktion/bokföringsvärdet på fastigheten)

 Nyanskaffning Byggnad och Markanläggningar 2 210 000 2 075 417 60 000 5520, 1211

 Nyanskaffning Maskiner & Inventarier 20 000 0 20 000 5530, 1221

Finansiella kostnader
219 800 53 570 220 190

 Kontohållningsavgifter 3 500 3 910 3 500 8190, 8422

 Amorteringar 150 000 37 500 150 000

 Räntekostnader 66 300 12 160 66 690 8400

SUMMA UTBETALNINGAR 3 462 640 3 236 609 1 406 337

SUMMA KASSAFLÖDE -573 740 -345 668 -17 437
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Tack för din medverkan 
vid 

Årsstämman 2014 
för 

Gräsåkers Samfällighetsförening 

 
 
 
 
 

(Den nyvalda styrelsen kvarstannar för ett konstituerande möte!) 
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