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K A L L E L S E T I L L F O R E N I N G S S T A M M A 

Plats: Rudboda skota 
Adress: Nilstorpsvagen 3 
Dag och tid: Tisdagen den 4 april 2017 kl 19.00 

Styrelsen for Rudboda Vastra Samfaliighetsforening kallar harmed foreningens medlemmar till ordinarie 
arsstamma i enlighet med foreningens stadgar. 

Fdreningsmedlem som ej har tillfSlle att delta kan iSta sig foretradas av ombud. 

Latta forfriskningar kommer att serveras, 

Valkomna. 

Daqordninq 

1. dppnande av stfimman 

2. FaststSllande om stilmman blivit stadgeenligt utiyst 

3. FaststMllande av rdstl^ingd 

4. Val av ordfdrande vid stdmman 

5. Val av sekreterare samt ivA justeringsmdn, tillika rdstr^knare 

6. Faststiillande av dagordning 

7. FramlSggande av verksamhetsberattelse ffir &r 2016 

8. Framl^ggande av dirsredovisning 

9. Framiaggande av revisoremas ber^ttelse 

10. Godkannande av verksamhetsberattelse och Arsredovlsnlng 

11. Frdga om beviljande av ansvarsfrihet f6r styrelsen 

12. Styrelsens information till medlemmarna 

13. Dispositioner 2016 

14. Styrelsens fdrslag till budget ffirikr 2016 jSmte debiteringsiangd 

15. Val av ledamOter och suppleanter 

Se valberedningens fdrslag! 

16. Val av styrelseordfdrande f6r &r 2017 

Se valberedningens fbrslag! 

Bilaga 1 

Bilaga 2, 4 

Bilaga 3 

Bilaga 4 

Bilaga 5 

Bilaga 5 
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17. Vat av revisorer och revisorsuppleanter Bilaga 5 

Se valberedningens fdrslag! 

18. Val av gatuombud 

Fdrslag presenteras mdtet 

19. Val av valberedning Bilaga 6 

Se styrelsens fdrslag 

20. Styrelsen forslag till stikmman Bilaga 7, 8 

21. dvriga frdgor 

22. Meddelande om plats dflr stiimmoprotokollet hdlls ttljgdnglig 

23. Avslutande av sttimman 

Pa styrelsens vagnar 

Per Bjomdahl 
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VERKSAMHETSBERATTELSE AR 2016 

Styrelsen for Rudboda Vastra Samfallighetsfbrening f^r harmed avge fbljande 
verksamhetsberattelse for verksamhetsaret 2016. 

Verksamheter som p^bbrjats under 2016 men fortsatt eller avslutats i borjan av 
innevarande ar omfattas ocksa av berattelsen. 

Styrelse, fbrtroendevalda samt konsulter 

Samfallighetens styrelse, fbrtroendevalda samt konsulter har haft fbljande 
sammansattning under aret: 

Ordinarie ledambter 

Ordfbrande 
Sekreterare 
Vanmeansvarig och hemsida 
Klubbmastare 
Underhallsprojekt 
Underhallsprojekt 
Ansvarig underhallsplan 

Suppleanter 

Grannsamverkan 
Underhallsprojekt 

Ovriga fbrtroendevalda: 

Utsedda revisorer 

Marianne Thyr 
Lena Brundin 

Per Bjbrndahl 
Nina Sirvell Matthews 
Gunnar Wikman 

Patrik Svensson 
Stephan Blomquist 
Per Bjbrndahl 

Kajsa Ohison 
Leif Thorin 

Suppleanter 

Renate Schultz 

Valberedning 

Kristina Svensson 
Agneta Herlitz 

Konsult - "Hustomte" 

Magnus Kallman 
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Gatuombud 

Grankotten 
Tallkotten 

Kronstigen 
Barkstigen 
Stamstigen 
Stubbstigen 
Bokstigen 

F^gelstracket, sydvast 
F^gelstracket, nordvSst 
Figelstracket, nordost 

Grankottevagen, nedre Casse l 
Liljedal 
Kallman 
Carlens 
Gustrin 
Lundin 

Eriksson 
Wikman 
Holvid 
Oberg/Nordenstrbm 

Nord Kronstigen 8 
Barkstigen 10 
Stamstigen 10 
Stubbstigen 10 
Bokstigen 12 
Grankottevagen 7 
Grankottevagen 39 
Grankottevagen 48 
F^gelstracket 14 
Fagelstracket 49 
F^gelstracket 67 

Ekonomiansvarig 

For handhavande av foreningens ekonomi har Evy Leuhusen Ekonomi A B 
aniitats. 

Styrelsen vill tacka alia som lagt ner intresse och arbete for att vdr forening 
skall fungera ett trivsamt sdtt. 

Foreningens omfattning 

Foreningen omfattar 137 medlemmar i lika manga bostadsfastigheter. 

Det Sr de lagfarna agarna som ar medlemmar i fGreningen och rostberattigade 
vid stamman aven om de inte bor i v i r t omride. Under ^ret har nya Sgare till 
nio fastigheter f^tt valkomstbrev till Rudboda och samfalligheten. 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under Sret haft 8 protokollfOrda sammantraden. 

Styrelsen har inom sig delat upp ansvaret och de olika ledamfiterna och 
suppleanterna har varsitt ansvarsomrade. S e ovan! Dessutom har enskilda 
ledambter handlagt speciella fragor pa uppdrag av styrelsen. 

Fbrvaltningsansvar och underhJillsAtgarder 

Enligt foreningens stadgar och enligt lagen om fbrvaltning av samfdiligheter 
ansvarar styrelsen for fbrvaltningen av foreningens gemensamma fasta 
egendom som garage och parkeringsptatser, fjarrvarmekammare samt 
ledningar och kulvertar fbr vatten, varme och aviopp. Till 
gemensamhetsanlaggningen hbr ocksa distrtbutionsnStet fbr TV/IT (kabel p& 
vindarna m.m.) och undercentralen fbr fjarrvSnne belagen i 
fjarrvanriekammaren. 
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Foreningen Sr enligt lag skyldig att avsatta medel i en underhallsfond. 
Underhallsfonden redovisas i bokslutet. 

Styrelsens fr^msta verktyg for planering av underhall ar foreningens 
underhallsplan. Det kan konstateras att underhallsarbetet kommer att krava 
kontinuerliga och planerade Atgarder under lang tid frambver for att sakerstalla 
att fbreningens gemensamma egendom inte fbrfaller samt garanteras langsta 
mbjiiga iivslangd. Det bbr papekas att det stora underhallsbehov som styrelsen 
ser frambver inte beror p^ underlatenhet fr^n tidigare styrelser, utan frSmst pci 
att manga detar av fbreningens egendom bbrjar bli gamla. 

I underhallsplanen arbetar styrelsen med en teoretisk modell som baserat pS 
teknisk och ekonomisk Iivslangd ger en prognos fbr kommande 
underhallsbehov. Detta har kompletterats med inspektioner av punkter i 
underhallsplanen som "fallit fbr aldersstrecket" och i en del fall har atgarder 
senarelagts, da akut behov inte foreligger. Exempel p i en sadan atgard ar 
malning av plattak pa kallgarage saval langorna sbder om Norra Kungsvagen 
som vid FagelstrScket. 

Arbetet med underhallsplanen kommer att vara styrelsens viktigaste uppgift 
under de kommande ^ren. 

Fbljande atgarder har vidtagits under aret: 

• Dagvattenledning vid Stubbstigen 5 och 7 har bytts. 

• Dagvattenledning vid Kronstigen har spolats och dokumenterats. 

• VamievSxIaren samt reglenjtrustning i vSnnecentralen har bytts. 

• Styrelsen fbr en dialog med Lidingo stad angaende bla slyrbjning och 
gallring av stbrre trad p^ stadens mark invid samfallighetens tomter. 

• Avtalet med Comhem fbr basutbudet av TV-kanaler har omfbrhandlats 
och nytt avtal tecknats som trader ikraft 2017-04-01. Styrelsen har aven 
inlett en undersbkning om det skulle vara intressant och fbrdelaktigt fbr 
fastigheterna att foreningen skrev ett gruppavtal fbr TV och bredband 
med Comhem. 

Sophantering vid Kron-. Bark-. Stam- och Stubbstigen 

Lantmateriet kallade i slutet av aret agarna till fastigheter vid Barkstigen. 
Kronstigen, Stamstigen och Stubbstigen till en fbrrattning den 11 januari 2017. 

Vid fbrrattningen deltog t v i styrelseledambter i egenskap av fastighetsagare 
vid ovan nSmnda stigar. Ordfbranden var en av dessa och deltog aven som 
samfallighetsfbreningens representant. 

Rudboda Vastra Samfalligtiet 
Grankottevagen 17 
181 47 Lidingo 

Organisationsnummer: 716416-9661 



Rudboda VSstra Samfall ighetsfdrening 
Datum 

2017-03-02 

4(10) 

Bi laga 1 

Vid fbrrattningen bildades gemensamhetsanlaggningen Lidingb GA:40 fbr 
kSrlskipen som anvSnds fbr sophanteringen som vann laga kraft 2017-02-08 
och fbrdes in i fastighetsregistret 2017-02-16. (Scannad kopia finns p i 
http://vastrarudboda.se/files/Anlggning Liding GA 40.pdf). 

Elbil 

Under i ret har ytterligare tva medlemmar skaffat elbil som laddas i garage vid 
olika garage vid EkkronevSgen. En av dessa har flyttat fran omridet i januari 
2017. 

Ordfbranden och respektive mediem harbverenskommit att medlemmen mSter 
elfbrbrukningen fbr laddning av elbil och rapporterar till ordfbranden sa att 
bvriga med bilplats i de garage dar laddning sker inte ska drabbas av oskaliga 
kostnader. 

Det ar viktigt att komma ihag att samfallighetens elinstallationer i kallgaragen 
enligt aniaggningsbeslutet ar avsedda fbr motorvarmare och att 
aniaggningsbeslutet aven anger att elkostnaden fbr detta skall delas lika. 
Avsteget fran likadelningsregeln har gjorts eftersom laddning av elbil aven ar 
ett avsteg f r in vad samfallighetens elinstallationer i kallgaragen ar avsedda fbr. 

Det ar viktigt att medlemmarna ar medvetna om att elinstallationema i 
garagen inte Mr dimensionerade fOr laddning av elbilar Nagon enstaka elbil 
kan fungera, men redan vid tva kan det vara fbr manga. 

Innan en mediem dvervSger att skaffa en elbil Sr det viktigt att 
medlemmen kontaktar styrelsen f6r att rikdg6ra om laddning 
Qverhuvudtaget Sr mdjiig i samfallighetens garage. 

Om det rbr sig om tjanste- eller fbrmansbil kan det k r i vas att laddmbjiighet 
tillhandahills av arbetsgivaren eftersom samfalligheten inte kan garantera att 
laddmbjiighet gar att astadkomma i samfallighetens garage. 

Hur styrelsen tankt hantera frigan framdver 

• Styrelsen fortsatta hantering av fragan ar att fbrsbka se vart 
bilbranschen och lagstiftning mm ar p i vag. 

• Lidingb stad skrev i sitt "Virt Lidingb nr4 2016" om energiridgivning fbr 
bostadsrattsfbreningar mm och om seminarium om elbilsladdning. Tre 
styrelsemedlemmar deltog i s idant seminarium i Stockholm 31 januari 
2017 som ett led i att "utbilda oss" i laddningsteknik och affSrsid6er kring 
detta. 

• Det kommer att kravas andring av aniaggningsbeslutet GA:10 innan 
nigra andringar av elinstallationer kan gbras. En sadan Sndring kan 
bara gbras efter stSmmobeslut (om det inte kommer lagstiftning som 
tvingar fastighetsagare atttillhandahalla laddmbjiighet i garage). 
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• Seminariet och utstillning i anslutning till det visade att det finns ett stort 
urval pa laddstationslosningar, men manga av dem saknar smart 
styrning vilket mis te ses som ett krav i vart omride for att 
overhuvudtaget kunna installeras utan omfattande uppgradering av 
einatet fram till vart omride. 

GrOnomrAdesskdtsel 

Styrelsens kontakter med Lidingo stad har under aret lett till att rbjning skett vid 
varmgaraget samt aven pa stadens mark vid medlemmars fastigheter vid ovre 
Grankottevagen. Under 2017 kommer styrelsen att fortsatta fbr att bl a f i 
staden att rbja i buskaget som st i r p i staden mark vid FigelstrSckets garage. 

Vid varmgaraget har styrelsen aven aniitat Magnus Kallman fbr slyrbjning p i 
samfallighetens tomt. 

Gatuombud 

Under 2016 kom en komplett lista pa gatuombud sent p i plats vilket gjorde att 
styrelsens malsattning att paminna om behovet av t ex fixardagar fbr att skbta 
samfallighetens grbnomriden eller ta bort sly invid garagelangorna inte gjorts 

Det ar vart att p ipeka att gatuombudens arbetsuppgifter har minskat radikalt i 
och med bvergingen till varmeavlasning via radio 2013 och slopandet av 
vannelappshanteringen, men behovet av att ha gatuombud finns aWtiamt P i 
samfallighetens Internet-sidor finns arbetsuppgifterna fbr gatuombuden listade 
(http://vastrarudboda.Se/1/16/gatuombud/) och nedan fbljer ett citat av det: 

"Gatuombudens uppgifter 

Gemensamma ytor och fixardagar 

Respektive "gate" ansvarar f6r skdtsel av gemensamma omr^den, tax omriden 
runt garagen och parkeringsplatsema. Gatuombuden kan samordna fixanJagar 
for att gOra en extra Insats pit de gemensamma ytoma after behov. 

Sopskip 

Fbr de gator som har gemensamma sopskiip fbr sophanteringen. Aiigger det 
gatuombudet att se till att sopskipet med omgivning hiills fr^scht och vid behov 
vintertid ombesbrja organisehng av snbrbjning framfbrsopskdpet Gatuombudet 
har aven ansvar fbr en trekantsnyckel och dahgenom ansvar fbr att skApet 
stadas invandigt om det skulle behbvas. 

Ovrig information tHI de boende 

Vid behov bist& styrelsen med utdelning av exempelvis extra information som 
rbr medlemmarna" 
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Comhem-avtalet 

Det nya avtalet leder till en sankning av den preliminardebiterade avgiften fbr 
kabel-TV till samfalligheten f r in 64:- till 38:- f r in och med fakturan som kommer 
i april. 

Omfbrhandlingen bppnade aven fbr mbjiigheten att teckna gruppavtal fbr 
bredband och digital-TV, men att direkt teckna sadant avtal ar i strid med 
nuvarande aniaggningsbeslut GA:10. Styrelsen gick darfbr i februari 2017 ut 
med en enkSt fbr att f i fram intresset fbr att fbrSndra nuvarande 
aniaggningsbeslut. 

Resultatet av denna enkatundersbkning visar fbljande: 

• Av 137 fastigheter har 107 svarat, vilket ger en svarsfrekvens p i 78%. 

• Av dessa 107 fastigheter ar 82 positiva och 25 negative, vilket ger att 
77% ar intresserade att ansluta sig. 

• Av de 82 positiva ar 71 intresserade av TV och d i minst TV-Bas . 

• Av de 82 positiva ar 70 intresserade av Bredband. 

• Det finns med andra ord cirka 10 som endast bnskar TV och 10 som 
endast bnskar Bredband. 

Fbrsakringar 

Fbreningen har sedan lange en ansvarsfbrsikring hos Lansfbrsakringar 
Stockholm vilken tacker genom olycksfall, brott eller pa annat satt uppkomna 
kostnader i samband med skador pa fbreningens egendom. Fbrsakringen 
inkluderar aven skydd mot ekonomisk brottslighet. 

Genom serviceavtalet med Villaagarna har samfalligheten aven en 
olycksfaltsfbrsakring som galler fbr mediem som arbetar pa uppdrag av 
samfalligheten. 

Avtal 

Fbreningen har ett serviceavtal med Villaagarna. Fbreningens medlemmar ar 
inte automatiskt anslutna till Villaagarna, utan det ar upp till respektive 
fastighetsagare att sjaiv besluta om medlemskap eller ej. 

Fbreningen har ocksa tillsynsavtal och jouravtal med Fortum Varme, som ger 
regelbunden tillsyn av fjarrvarmecentralen samt felavhjaipning vid akuta 
felsituationer. 

Under aret har styrelsen valt att vaija ny leverantbr av el till garage, 
varmecentral och fbrstarkare fbr kabel-TV. De nya elhandelsavtalen tradde i 
kraft 1 mars och Vattenfall ar ny elleverantbr. 
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Ett avtal finns med Martin Olsson, vilket ger samtliga medlemmar ratt att handia 
i Martin & Servera-butikerna. Narmaste butik finns pa Ranhammarsvagen 10 i 
Bromma. Medlemskap uppges i kassan. 

Varmesvstem och varmematning 

Kostnaden fbr varmefbrsbrjningen blev nagot lagre an budget fbr ar 2016. 

Under aret har varmevSxIaren och reglerutrustning i vannecentralen bytts. En 
viktig anledning till bytet var att Fortum Varmes experter lovade att ett byte 
skulle ge en battre verkningsgrad och att vi med stor sannolikhet skulle fa en 
klar sankning av "straffavgiften" som vi betalar pga hbgre temperatur pa 
returvattnet an medelvardet for Fortum Varmes kunder. Bytet skedde i slutet 
av September med avslutande arbeten var i bbrjan av oktober. Slutbesiktning 
skedde 2017-01-24 utan anmarkningar-de sakervarmeansvarige pipekat var 
atgardade - och darigenom startar garantiperioden som Ibper till 2022-01 -23. 

Nedanstiende tabell visar hur stor andel av varmefakturorna som 
"straffavgiften" utgjort nagra vintermanader 2016 och 2017: 

Oktober November December Januari 

Fbre bytet 8.33 % 9.34 % 7.65 % 8.44 % 

Efter bytet 4.80 % 4.25 % 3 .06% 3.37 % 

Samfalligheten har sedan hbsten 2013 ett modernt och tillfbriitligt 
varmematsystem som kan fjarravlasas via radio. Fjarravlasningen sker efter 
varje manadsslut genom varmeansvarig i styrelsens fbrsorg. Varmeansvarig i 
styrelsen gbr en rimlighetsbedbmning av aviasta varden, men styrelsen vill 
understryka att det ar varje fastighetsagares ansvar att bvervaka sin egen 
varmevaxlare och sakerstalla att den fungerar felfritt. Pa 6 st varmevaxlare har 
under i ret fel uppstitt i en reglerventil, vilket medfbrt hbga fibden i 
vanmevaxlaren och danmed hbga fibdeskostnaderfbrfastighetsagaren. 

Fortum Vanne har en debiteringsmodell som innebar en temperaturavgift 
("straffavgiften") fbr hbga returtemperaturer (och en bonus fbr laga 
returtemperaturer). Samfalligheten betalade i r 2016, 151,310:- i 
temperaturavgift fbr hbga returtemperaturer. Motsvarande siffra fbr 2015 var 
162,175:-. Styrelsen raknar med att na ungefar en halvering av denna avgift 
under 2017 till mellan 75,000 och 90,000, vilket kan stailas i relation till 
kostnaden pa 82,248:- som Samfalligheten betalar per i r fbr bytet av 
varmevaxlaren till Fortum Varme under 2017, 2018 och 2019. Detta ar ett 
exempel p i de aktiviteter som p i g i r kontinueriigt fbr att fbrsbka ytteriigare 
reducera kostnaderna fbr fjarrvarmen. 
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Hog returvattentemperatur har flera orsaker och ar avhangigt varmesystemets 
effektivitet bade hos medlemmarnas fastigheter och hos Samfallighetens 
varmecentral. Styrelsen uppmanar darfbr medlemmarna att se till att 
reglerutrustningen p i den egna varmevaxlaren fungerar korrekt och ar ratt 
instaild d i felfunktion i medlemsfastigheterna i nuiaget arden stbrsta kalian till 
fbr hog returvattentemperatur som kan avhjalpas till l ig kostnad. Den 
aterstiende kalian ar husens konstruktion med bristfailig isolering och hos de 
som inte redan bytt, tvaglasfbnster. (Detta jamfbrt med modema byggnader, 
med mycket tjockare isolering i vaggar och pa vinden samt minst 
treglasfbnster). 

En sammanstallning av varmefbrbrukning och kostnader under 2016 fbr 
samtliga fastigheter finns upplagd pa Samfallighetens hemsida 
www.vastrarudboda.se under fliken Arkiv. Dar anges ocksa fastighetens Q/W-
varde. QA/V-vardet, som utgbr kvoten mellan fibde och energifbrbrukning, 
indikerar varmesystemets effektivitet. Vardet skall vara sa lagt som mbjiigt och 
heist under 40. De fastigheter som har ett varde som bverstiger 100 bbr 
kontakta en WS- f i rma fbr bversyn av fastighetens vannevaxlare. 

pa Samfallighetens hemsida finns aven grafik som med stapeldiagram visar 
olika fastigheters varmefbrbrukning och fIbde samt Q/W-varde de senaste fyra 
aren. 

2016 var skillnaden mellan Fortums uppmatta varde fbr varmefbrbrukningen 
och den sammanlagda uppmatta fbrbrukningen av Samfallighetens 
medlemmar ("kulvertfbrlusten") 21,9%. Ett historiskt sett normalt varde. 

Grannsamverkan mot brott 

Det pagir ett kontinueriigt arbete nar det galler brottsfbrebyggande verksamhet 
inom samfalligheten. I styrelsen finns en ansvarig fbr grannsamverkansfragor. 
Vidare finns det en kontakt med samordnaren fbr Lidingb Stads 
brottsfbrebyggande rad nar det galler brottsfbrebyggande fragor. 
Grannsamverkan tas aven upp som en separat punkt vid varje styrelsembte. 
Amnet har med andra ord varit under standig bevakning fbr samfallighetens 
rakning. 

Inga brott av allvariigare karaktar inom samfalligheten har kommrt till styrelsens 
kannedom under verksamhetsaret. Information skickas vid behov ut till 
samfallighetens medlemmar som i allmanhet beskriver laget nar det galler 
fbrebyggande atgarder samt annan relevant information om handelser i v i r t 
naromrade. 

Fbreningens hemsida 

Under i re t har ny information lagts till, t ex: 

• varmefbrbrukningen 2016 fbr samtliga fastigheter. 
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• Stapeldiagram har Sven lagts upp som visar bl a energifbrbrukning 
de senaste fyra i ren . 

Adressen till hemsidan arwww.vastrarudboda.se . 

Ekonomi 

Under aret har samfallighetens bank varit S E B med kontor i Lidingb Centrum. 
Anvandandet av S E B ger fbrenklingar bade fbr samfallighetens firmatecknare 
och fbr Evy Leuhusen, som vi aniitarfbr bokfbring och Ibpande kassbrstjanster. 
Firmatecknama och Evy kan alia utfbra olika banktjanster via Bank pa Internet 
och Tetefonbanken utbver sjalva bankkontoret. 

Fbreningen har till sitt fbrfogande fbljande disponibia medel (bresavrundat): 

Arets resultat 366 417 

Styrelsen fbreslir fbljande dispositioner: 

Till Underhallsfonden bverfbrs 348 841 
Till ny rSkning fbr 2017 bverfbrs fran arets resultat 17 576 
Summa 366 417 

Fbreningens resultat och stallning framgir av efterfoljande resultat- och 
balansrakningar (Bilaga 2) 
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Bi laga 1 

Lidingd dag som ovan 

Patrik Svensson Leif Thorin 

Gunnar Wikman 

Rudboda Vastra Samfallighet 
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Bilaga 2 

Arsbokslut for 

Rudboda Vastra Samfaliighetsforening 
716416-9661 

Rakenskapsaret 
2016-01-01 -2016-12-31 



Rudboda Vastra Samfallighetsfdrening 
716416-9661 

1(5) 

Forvaltnjngsberattelse 

styrelsen for Rudboda Vastra Samfaliighetsforening, 716416-9661 fSr harmed avge arsbokslut for 
rakenskapsaret 2016-01-01 -2016-12-31. 

Resultatrakning 
Belopp i kr Not 2016-01-01-

2016-12-31 
2015-01-01-
2015-12-31 

Medlemsintakter 
Inbetalt till underhallsfonden 

254 775 
575 400 
830 175 

247 572 
411 000 
658 572 

Rorelsens kostnader 
Ovriga externa kostnader 
Rdrelseresultat 

-463 726 
366 449 

-400 250 
258 322 

Resultat frin finansieUa poster 
Ranteintakter och liknande resultatposter 
Rantekostnader och liknande resultatposter 

16 
-48 

4 851 

Resultat efter finansiella poster 366 417 263 173 

Resultat f6re skatt 366 417 263 173 

Arets resultat 366 417 263 173 
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B a l a n s r a k n i n g 
Belopp i kr Not 2016-12-31 2015-12-31 

TILLGANGAR 

AniaggningstlllgSngar 

Materiella aniaggningstillgingar 
Byggnader och mark 
Maskiner 

1 
100 

246 735 
100 

246 835 100 

Summa aniaggnlngstillgdngar 246 835 100 

Omsattningstillgangar 

Kortfristiga fordrmgar 
Medlemsfordringar 
Ovriga fordringar 
Fonjtbetalda kostnader och upplupna intakter 

577 184 
1 

36 626 
613811 

22 979 
3 626 

36168 
62 773 

Kassa och bank 1 308 252 1 537 441 

Summa omsattningstillgangar 1 922 063 1 600 214 

SUMMA TILLGANGAR 2 168 898 1 600 314 
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Balansrakning 
Belopp i kr Not 2016-12-31 2015-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 2 

Bundet eget kapital 
Underhallsfond 579 061 

579 061 
329 061 
329 061 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller fdrlust 
Arets resultat 

52 652 
366 417 
419 069 

39 479 
263 173 
302 652 

Summa eget kapital 998 130 631 713 

Kortfristiga skulder 
Leverantorsskulder 
Avbetalningsskulder 
Medlemsskulder 
Upplupna kostnader och fdrutbetalda intakter 

3 
597 264 
246 735 

326 769 

344 039 

295 593 
328 969 

1 170 768 968 601 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 168 898 1 600 314 
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4{5) 

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Belopp t kr om inget annat anges 

Allmanna redovisningsprinciper 
Arsboksiutet har upprattats i enlighet med BokfOrlngslagen kap 6. Samma redovisningsprinciper som 
foreg^ende ar har tiliampats. 

Varderingsprlnclper m m 
Tillgangar, avsattningar och skulder har varderats till anskaffningsvarden om inget annat anges nedan. 

Avskrivningsprinciper for antaggningstiHgingar 
Avskrivningar enligt plan baseras pa ursprungliga anskaffningsvarden minskat med beraknat 
restvarde. Avskrivning sker linjart over tillg^ngens beraknande Iivslangd. 

FOIjande avskrivningsprocent har tiltampats, varvid hansyn tagits till innehavstiden fbr under Sret 
forvSrvade och avyttrade tillgangar. 

AntaggningstHlgangar % perar 
Materiella anIaggningstiUgangar: 
-Byggnader 5 
-Mark 0 
-Maskiner och andra tekniska aniaggningar 5 

Noter 

Not 1 Materiella anIaggningstiUgangar 
Byggnader, maskiner, mark 

2016-12-31 2015-12-31 
Byggnader ackumulerade anskaffningsvarden 
Byggnader ackumulerade avskrivningar 
Maskiner, anskaffningsvarde 
Mark, anskaffningsvarde 
Redovisat varde vid arets slut 

1 127 117 
-1 127 117 

246 735 

1 127 117 
-1 127 117 

100 
246 835 

100 
100 
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Not 2 Eget kapital 

Eget kapital vid arets ingang 
Arets resultat 
Overforing fran underhallsfond 
Eget kapital vid arets utgang 

Underhallsfond Balanserat resultat 
329 061 52 652 

366 417 
250 OOP 
579 061 419 069 

Not 3 Avbetalningsskulder 

For ar 2017 kommer 82.248 kr avbetalas. 



Bilaga 3 

R E V I S I O N S B E R A T T E L S E FOR 
RUDBODA VASTRA SAMFALLIGHETSFORENING 

Undertecknade, utsedda till revisor att granska Rudboda Vastra Samfallighetstbrenings 
rakenskaper och forvaltning under verksamhetsaret 2016, far harmed avge fbljande 
berattelse. 

For ftillgorande av vart uppdrag har vi tagit del av fbreningens rakenskaper, styrelsens 
protokoll samt andra handlingar, som lamnar upplysning om fbreningens ekonomi och 
fbrvaltning. 

Granskningen har ej givit anledning till anmarkning, varfor vi tillstyrker att den av 
styrelsen framlagda resultat- och balansrakningen per 31 december 2016 faststalls och 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet for 2016. 

Lidingb den 2 mars 2017 

Lena Brundin Marianne Thyr 



Rudboda Vastra Samfallighet 2017-03-02 

Bokslut rakenskapsaret 2016 och budget 2017 

Bilaga 4 
Sida 1<2) 

Resultatbudget Budget 2016 Utfall 2016 Budget 2017 

Vidarefakturerade kostnader 

II Vidarefakturerade kostnader Not1 
Vdrmekostnader 2.264,331 2,255,752 2.220,361 
Comhem Kabel-TV 101,928 101,928 73,158 
El-avgtfter 72,336 72,336 78,912 
Delsumma 2,438,595 2,430,016 2,372,431 
Arsavrakning 2016 8,468 
Summa vidarefakturerade kostnader 2,438,595 2,438,484 2,372.431 

Ursfakturor som vidarefaktureras till medlemmarna 
Fjarrvarme Fortum -2,264,331 -2,255,915 -2,220,361 
Comhem Kabel-TV •101,928 -103,316 -72,393 
Ef-avgifter Fortum, Vattenfall och Ellevio •70,236 -77,454 -77,577 
VA-avgtftef -2,100 -1,955 -2,100 
Delsumma •2,438,595 -2,438,640 •2,372,431 

Not 1 

Oresavrundningar till avrSknlngskonto -156 

Netto vidarefakturerade kostnader 

Drift- och underhlllsbudget 

12 Fakturerade intSkter 
Medlemsavgifter 
Ovriga intakter (netto) 

246,600 246,600 
8.175 

246,600 
10.000 Note 

13 Fakturerade avs&ttnhgar 
Underhallsfond 575,400 575,400 575,400 

Summa Intdkter (exkl vdrme mm under 11) 822,000 830,175 632,000 

K2 Drittkostnader 
Sndplogning 
Lansfdrsakringar 
Serviceavtal Villaagarnas Riksfdrbund 
Styrelsean/oden 
Revisionsan/ode 
Styrelsesam m antraden 
Arsmdte 
Grannsamverkan mot brott 
Faktu reringsservice, S E DAB 
THteyn Fortum samt arvode "hustomte" 
LOn projekt 
Arbetsgivaravgifter mm 
Redovisningstjanster 
IT-tjanster 
Bank-, post- och boxavgift 
Div 6vriga kostnader 
Delsumma 

-37.000 
-11.000 
-21,000 
-44,300 

-5,000 
-12,000 

-2,000 
-1,000 

^8 .000 
-25,000 

•1,000 
-18,000 
-32,000 

-1,800 
-3,700 

0_ 
-262,800 

0 
-10.339 
-20,550 
-44,300 

-5,000 
-12,934 
-2.260 

0 
-80,752 
-6.875 

0 
-13,809 
-34,438 

-1,443 
-4,468 

0_ 
-237,168 

-37,000 
-11.000 
-21,000 
-44,800 

-5,000 
-13,000 

-2,500 
-1,000 

-80,000 Note 
-15.000 

-1,000 
-15.000 
-36,000 

-1,600 
-1,200 

0 
-285,300 

K3 UndertiAilskostnader 
Reparation/underh^ll fastigheter 
Reparation/underhM matsystem 
Reparation/underhSII varmesystem 
Reparation/underbill karlskap 
Delsumma 

Summa kostnader 

-600,000 
-10,000 
-50,000 

-226,559 
0 
0 

-600,000 Not 3 
-10,000 
-90,000 

0 Nets 
-660,000 -226,559 -700,000 

-922,800 -463.726 -985,300 

Resultat fdre finansiella poster -100,800 366,449 -153,300 



Rudboda VSstra Samfallighet 2017-03-02 Bilaga 4 
Sida 2(2) 

Finansiella intakter och kostnader 
RSnteintSkter mm 0 16 0 
Rantekostnader 0 48 0 

Summa finansiella poster 0 -32 0 

Arets resultat -100,800 366,417 -153,300 Not 4 

Varav underhSII, netto -64,600 348,841 -124,600 

Ovrigt resultat -16,200 17,576 -28,700 Not 4 

Not i : 
2016 dvergick samfalligheten till m^nadsdebitering av vSrmen i efterskott. Det innebar att \ 
preljminardebiterlng av vSrme upphdrt och attverklig vSrmekostnad faktureras manaden efter | 
(utom i juli - fakturan i august! har vdrme for b^de Juni och juli). \ 

— I 

Not 2: 
Under I I Budget 2017 redovisas preliminart detjiterade kostnader fOr Comhem Kabel-TV, samtliga 
El-avgffter (garagen, varmecentralen och Comhem) ink! VA-avgffterfdr varmgaraget. 

Under K l Budget 2017 redovisas budgeterade kostnader fOr Comhem Kablel-TV, El-avgfter samt 
VA-avgifter. Under januari 2018 gflrs en slutavrakning. Verklig kostnad jamfOrs med tidigare 
debiterad preliminar kostnad. Overskott/underskott krediteras/debiteras i samband med fakturan i 
februari 2018. 

Not 3: 
Framsta anledning til! awikelsen fr^n budget ar att alia StgSrder planerade 2016 har inte hunnits 
med. Se dven verksamhetsberdttelsen. 

Not 4: 
Av arets resultatet fCireslds att 348,641:- OverfOres till underhallsfonden och dterstoden, 17,576:-, 
OverfOres till ny rakning. 

Not 5: 
Avser karlskSp enligt Lidingo GA:40. Denna post betalas enbart av agare av fastigheter vid 
Barkstigen, Kronstigen, Stamstigen och Stubbstigen, Styrelsen fOreslar ingen avsattning till 
underhallsfond for GA 40. 

Note: > 
FOreningshusets fakturering far 2016 var 80,752:-. DSrav skall 72,577:- betalas med lika andel av 
medlemmarna medan de medlemmar som betalar med pappersfalctura betalar enfakturaavgift pga 
att framstailning och distnjbution av pappersfakturor ar dyrare an e-fakturor och intakterna fran 
fakturavgifterna redovisas under Ovriga intakter. , 

; Overgdngen till manadsfakturering ligger bakom de hdgre kostnaderna fOr faktureringen 2016 pga j 
: mer administration att skapa 11 fakturor per Sr jamfdrt med tidigare 4 . I 

Styrelsens estimat for Underhallsfondens f5r GA 10/GA 40 utveckling 
2017 samt budgeterat estimat och forvantat utfall for 2016 

GA 10 Underhcillsfondens f6rvdntade utveckling: Budget 2016 Utfall 2016 Budget 2017 
BerSknad ingaende balans vid arets bOrjan 579,062 494.462 843,303 

Medlemmarnas avsattningar under Sret 575,400 575,400 575,400 
Reparaton/underhail fastigheter -600.000 -226,559 -600,000 
Reparation/underhdtl matsystem -10,000 0 -10,000 
Reparation/underhail vSrmesystem -50,000 0 -90,000 
OverfOring frSn drets resultat 0 0 0 

Beraknad balans efter fOreslagna OverfOringar 494.462 843,303 718,703 

GA40 Underhallsfondens f6rv£intade utveckling: Budget 2017 

Beraknad ingaende balans vid drets bOrjan 0 

Medlemmarnas avsattningar under Sret 0 

Reparation/underbill karlskap 0 

Beraknad balans 0 



F5rslag frSn Valberedningen 2017-03-02 

Ordinarie styrelseledamoter 

Per Bjorndahl - omval 2 ar ordforande 

Stephan Blomquist - kvarstar 1 Sr 

Gunnar Wikman - kvarstar 13r 

Nina Sirvell Matthews - kvarstar 1 ar 

Patrik Svensson - omval 2 ar 

Suppleanter 

Elisabeth Cassel - nyval 1 Sr 

Leif Thorin - omval 1 Sr 

Revisorer och revlsorssuppleanter, omval 1 Sr 

Ordinarie: 
Marianne Thyr 
Lena Brundin 

Suppleanter: 
Renate Schultz 
Paul Harrisson 

Gatuombud (de I fet font ar vidtalade) 

Kronstigen 
Barkstigen 
Stamstigen: 
Stubbstigen: 
Bokstigen: 
Grankottevagen nedre: 
Kv Grankotten: 
Kv Tallkotten: 
FSgelstracket, SV: 
Fagelstracket, NV: 
Fagelstracket, NO: 

Nord 
Eriksson? 
Wikman 
Holvid 
Oberg/Norden Strom 
Cassel? 
Liljedal? 
Kallman 
Carlens? 
Gustrin? 
Lundin? 

Kronstigen 8 
Barkstigen 10 
Stamstigen 10 
Stubbstigen 10 
Bokstigen 12 
Grankottevagen 7 
Grankottevagen 39 
Grankottevagen 48 
FSgelstracket 14 
Fagelstracket 49 
FSgelstracket 67 



Fdrslag frSn Valberedningen 2017-03-31 

Bilaga 5 ^r^^J, 

Ordinarie styrelseledamoter 

Per Bjbrndahl - omval 2 ar, ordfbrande 1 Sr 

Stephan Blomquist-kvarstSr 1 Sr 

Gunnar Wikman - kvarstSr 1 Sr 

Nina Sirvell Matthews - kvarstSr 1 Sr 

Leif Thorin - nyval 2 Sr 

Suppleanter 

Elisabeth Cassel - nyval 1 Sr 

Patrik Svensson - nyval 1 Sr 

Revisorer och revlsorssuppleanter, omval 1 Sr 

Ordinarie: 
Marianne Thyr 
Lena Brundin 

Suppleanter: 
Renate Schultz 
Paul Harrisson 

Gatuombud (de i fet font ar vidtalade) 

Kronstigen 
Barkstigen 
Stamstigen: 
Stubbstigen: 
Bokstigen: 
Grankottevagen nedre: 
Kv Grankotten: 
Kv Tallkotten: 
FSgelstracket, SV: 
FSgelstracket, NV: 
FSgelstracket, NO: 

Rahme 
Lindbo 
Wikman 
Holvid 
dberg/Nordenstrom 
Genberg 
Liljedal? 
KSIIman 
Carlens? 
Gustrin? 
Lundin? 

Kronstigen 10 
Barkstigen 11 
Stamstigen 10 
Stubbstigen 10 
Bokstigen 12 
Grankottevagen 
Grankottevagen 39 
Grankottevagen 48 
FSgelstracket 14 
FSgelstracket 49 
FSgelstracket 67 
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S T Y R E L S E N S F O R S L A G T I L L V A L B E R E D N I N G 2 0 1 7 - 2 0 1 8 

Agneta Herlitz 
Stubbstigen 7 
Agneta.Herlitz@kl.se 

Kajsa Ohisson 
Grankottevagen 10 
ohison.kaisatajqmail.com 

Kristina Svensson 
Grankottevagen 28 
kristina.m.svensson@arbetsfomiedlingen.se 

Agneta Herlitz Sr sammankallande. 

Rudboda Vastra Samfallighet 
Box 6018 
181 06 Lidingb 

Organisationsnummer 716416-9661 
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Datum 

2017-03-02 Bilaga 7 

F Q R S L A G T I L L S T A D G E A N D R I N G A R 

1 B A K G R U N D 

1,1 ANLAGGNINGSBESLUT 

grund av att Lidingd stad stdllde ett krav att sophSmtning vid 
fastighetsgransen maste upphora vid Bark-, Kron-, Stam- och Stubbstigen och 
att arsstamman 2015 gav styrelsen i uppdrag att formalisera agandet av de 
karlskap som staildes upp pa samfallighetens tomter vid dessa stigar 
sommaren 2015. 

Nedan ar en kopia av Srsmdtesprotokollets text i arendet fran 2015: 

20. Behandting av inkomna motioner 
En motion har inkommit (se bilaga 8)-
1. Motion rorande samordnad bantering av sophbmtn'mg 

Styrelsen foreslar alt motion«n antas och att styrelsen filr i uppdrag att i enlighet 
med molionen, begjra fdrrattntng for anidggntngsbeslut om ^gande av utrustning fOr 
sophSmtning samt fordelning av driftskostnaderna; att kostnaderna for forrattnmgen 
delas lika mellan agarna av de berorda fastigheterna, samt att i samforstdnd med 
Lantmateriet utforma skrivningen, anttngen genom infbrande i nuvarande 
aniaggningsbeslut eller genom upprSttande av nytt afilSggningsbeslut enbart for 
detta. Styrelse forester vidare, om en ny gemensamhetsanlaggning bildas, att 
Rudboda Vastra Samfaliighetsforening itar sig forvaltning av den nya 
gemensamhetsanlaggningen och debitcrar de berorda fastighetsagarna alia 
kostnader hanfbrliga t<ll den. samt att vtyretsen fcir fullmakt att ^ndra stadgarna till 
att omfatta aven det nya aniaggningsbeslutet 

Stamman beslutade anta styrel&ens fdrslag. 

Styrelsen har visserligen noterat att Arsstamman 2015 gav styrelsen i uppdrag 
att fora in andringen vars bakgrund ges i stycket 1.1 ovan. 

Styrelsen har noterat att i och med att vid registrering av andrade stadgar utgSr 
en mindre avgift {for narvarande 750:-) for detta till Lantmateriet. Darfbr har 
styrelsen gjort en allman oversyn av stadgarna och identifierat ytterligare 
andringar som ar lampliga att fSra in samtidigt, beskriven i stycket 2.2 nedan. 

1 .2 ALLMAN OVERSYN AV STADGARNA 

Rudboda Vastra Samfallighet 
Grankottevagen 17 
181 47 Lidingfl 

Organisationsnummer 716416-9661 
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2 S T Y R E L S E N S F Q R S L A G TILL ANDRINGAR 

2 .1 PARAGRAF 2 SAMFALLIGHETER 

Nuvarande lydelse: 

Foreningen forvaitaraniaggningssamfSlligheten Lidingo ga:10 

Ny lydelse (med revisionsmarkering): 

Fbreningen fbrvaltar anISggningssamfalligheterna LidingS GAqa:10 och GA:40 

Ny lydelse (utan revisionsmarkering): 

Foreningen fbrvaltar aniaggningssamfailigheterna Lidingb GA:10 och GA:40 

2 . 2 P A R A G R A F 3 G R U N D E R N A F O R F O R V A L T N I N G E N 

Fbreslagen dndring berbr mellanstycket i denna paragraf. 

Nuvarande lydelse: 

Samfalligheten skall avsdtta medel till en fond fbr att sakerstalla underhall och 
fbrnyelse av gemensamhetsanlaggningen. Fonden skall skapas av medel, som 
anskaffas genom kvartalsvis utdebitering av alia deltagande fastigheter efter 
lika andelstal (1/137 var). 

Ny lydelse (med revisionsmarkering): 

Samfalligheten skall avsatta medel till en fonder fbr att sakerstalla underbill 
och fornyetse av gemensamhetsanlSggningarena. Fonderna skall skapas av 
medel, som anskaffas genom kvartalsvis utdebitering av alia deltagande 
fastigheter efter lika andelstal (1/137 var) respektive f1/47 var). 

Ny lydelse (utan revisionsmarkering): 

Samfalligheten skall avsatta medel till fonder fbr att sakerstalla underhall och 
fbrnyelse av gemensamhetsanlaggningarna. Fonderna skall skapas av medel, 
som anskaffas genom utdebitering av alia deltagande fastigheter efter lika 
andelstal (1/137 var) respektive (1/47 var). 

2 . 3 PARAGRAF 4 MEDLEM 

Nuvarande lydelse: 

Mediem i fbreningen ar agare till fastighet eller darmed jamstalld egendom som 
har del i samfallighet upptagen under § 2. 

Rudboda Vastra Samfallighet 
Grankottevagen 17 
181 47 Lidingd 

Organisationsnummer 716416-9661 
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Ny lydelse (med revisionsmarkering): 

Mediem i fbreningen ar agare till fastighet eller dSrmed jamstalld egendom som 
har del i anlaaqninossamfalliahet Lidingb GA:10 upptagen under § 2. 

Ny lydelse (utan revisionsmarkering): 

Mediem i fbreningen ar agare till fastighet eller darmed jamstalld egendom som 
har del i aniaggningssamfalligheten Lidingb GA:10 upptagen under § 2. 

2A KOMMENTARER 

Stadgeandringarna under punkterna 2.1 och 2.3 ovan ar omfattas av 
arsstammobeslutets 2015 fullmakt till styrelsen, men styrelsen har valt att 
presentera dem fbrfullstandighetens skull. 

Stadgeandringen under punkt 2.2 fbreslAs b^de pga infbrandet av andringar 
som fbljd av GA:40 samt fbr att stadgarna skall vara i linje med stammobeslutet 
2015 om infbrande av manadsfakturering (med undantag fbr juli) dar vamnen 
faktureras i efterskott baserat pa uppmatt fbrbrukning manaden Innan och 
medlemsavgift samt avsattning till underhallsfond mm faktureras fbr 
innevarande manad. (Att fakturera avsattning till underhallsfonden kvartalsvis 
hade skapat hbgre administrativa kostnader an att debitera alia fasta belopp 
manadsvis). 

3 S T Y R E L S E N S F Q R S L A G T I L L S T A D G E A N D R I N G A R 

Styrelsen fbresiar att stadgeandringar beskrivna i punkterna 2 .1 , 2.2 och 2.3 
ovan antas av arsstamman eftersom de ar konsekvenser av tidigare 
stammobeslut. 

Rudboda Vastra Samfallighet 
Grankottevagen 17 
181 47 Lidingo 

Organisationsnummer: 716416-9661 
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F Q R S L A G T I L L A N D R I N G A V A N L A G G N I N S B E S L U T L I D I N G O G A 1 0 

1 B A K G R U N D 

1.1 A N L A G G N I N G S B E S L U T 

Nuvarande aniaggningsbeslut tillditer enbart att samfallighetsforeningen har 
avtal fbr TV-distribution i vart kabel-TV-nat. 

Fbr att kunna erbjuda andra tjanster an basutbudet av TV-kanaler m^ste detta 
andras i aniaggningsbeslutet. 

1 .2 F O R H A N D L I N G A R N A M E D C O M H E M 

Styrelsen har under 2016 fbrhandlat ner kostnaden fbr det kabel-TV-avtal som 
alia betalar for till samfallighetsforeningen. 

I samband med fbrhandlingama har Comhem offererat mbjiigheten att teckna 
gruppavtal fbr digital-TV. Internet-access och IP-tetefon (fast telefon via 
bredband) dSr det ar frivilligt fbr medlemmarna att ansluta sig, dvs endast det 
som ansluter sig betalar fbr detta. Gruppavtalet skulle innebara ISgre kostnader 
fbr den som idag har individuella avtal av motsvarande slag med Comhem. 

Samfailighetsfbreningen ar enligt nuvarande formulering fbrhindrad att teckna 
ett gruppavtal. 

1 .3 E N K A T 

Styrelsen genomfbrde i februari 2017 en enkat som visar att en majoritet av 
medlemmarna Sr fbr att samfallighetsforeningen skall ha mbjiighet att teckna 
gruppavtal som det ar frivilligt for medlemmarna att ansluta sig till. 
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2 S T Y R E L S E N S F O R S L A G T I L L S T A M M A N 

2 . 1 A N D R I N G A V A N L A G G N I N G S B E S L U T E T 

Nuvarande lydelse: 

• Befintliga ledningar med tillhorande forstarkare 
som for narvarande ar avsedda for kabeltv 
(fastighetsnatet). Dessa ar gemensamma frSn 
overlamiungspunkterna fram till den punkt dar 
enskilda ledningar ansluter i respektive fastighet. 

Fdrslag till ny lydelse 

• AnlSggningen bestir av ett distributionsnSt som fr^n ett antal 
bverlamningspunkter ar anslutna till [en eller flera] kommersiell[a] 
kabelnatsoperatorter]. Distributionsnatet fbrbinder dessa bverlamnings
punkter med fbrdelningspunkter dSr respektive enskild fastighets nat 
ansluter. Aniaggningen fbrser alia fastigheter med kabel-TV samt 
mbjiiggbr fbr fastigheter att erhalla utbkat tjansteutbud genom speciellt 
avtal med samfallighetsforeningen. 

Den del av texten som st i r inom hakparenteser skulle kunna tas med fbr att 
bppna fbr mbjiigheten att ha en bppen access, dvs om marknadslaget skulle 
andras sA att fler leverantbrer an Comhem blir mbjiiga och om den andringen 
fbrs in nu behbver aniaggningsbeslutet inte andras igen om s a sker. Om det 
inte sker sd gbr det inget att ha en text som tilldter det. 

2 . 2 V A D K O S T A R D E T ? 

Andring av aniaggningsbeslut har en kostnad som beraknas utifran en timtaxa 
som Lantmateriet anvander. Styrelsen har gjort under sbkningar vad det skulle 
kosta och fitt uppgiften runt 50,000 kroner, dvs mellan 300:- och 400;- per 
fastighet som alia maste betala. Det ar en engSngskostnad. 

Denna engangskostnad kan stailas i relation till att den omfbrhandling styrelsen 
gjort av avtalet fbr basutbudet av TV-kanaler ger alia en ariig besparing pa cirka 
300:- kroner. 
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2 . 3 K O M M E N T A R E R 

Syftet med andringsfbrslaget ar: 

• Med ett andrat aniaggningsbeslut mbjiiggdrs: 

o att samfallighetsforeningen lagligt kan teckna gruppavtal med 
Comhem. 

o att de fastighetsagare som vill kan teckna avtal med 
samfallighetsfbrening om anslutning tilt gruppavtalet med 
Comhem. 

Fbrandringen innebar ingen andring av TV-utbud fbr de fastighetsagare som 
inte vill teckna avtal om tjanster enligt gruppavtal, annat an en engangskostnad 
p i mellan 300:- och 400:- kroner. 

3 S T Y R E L S E N S F Q R S L A G T I L L S T A M M A N 

Styrelsen fbreslAr att stamman uppdrar at styrelsen att begara andring av 
aniaggningsbeslutet Lidingb GA 10 hos Lantmateriet och att styrelsen fbreslar 
att andringar beskrivna i punkt 2.1 tas in i det andrade aniaggningsbeslutet. 

Samt att stamman uppdrar at styrelsen att teckna gruppavtal med Comhem 
och informera om samt administrera anslutning till gruppavtalet av de enskilda 
medlemmar som s a vill. 
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