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K A L L E L S E TILL FORENINGSSTAMMA 

Plats: Utsikten skola 
Adress: Kyrkviksstigen 3- 9 
Dag och tid: tisdagen den 16 april 2013 kl 19.00 

Styrelsen for Rudboda Vastra Samfallighetsforening kallar harmed fGreningens medlemmar till ordinarie 
arsstSmma i enlighet med foreningens stadgar. 

FOreningsmedlem som ej hartillfalle att delta kan lata sig f6retradas av ombud. 

Latta forfnskningar kommer att serveras. 

Valkomna. 

Dagordninq 

1. Oppnande av stamman 

2. Faststallande om stamman blivit stadgeenligt utiyst 

3. Faststallande av rostlangd 

4. Val av ordfbrande vid stamman 

5. Val av sekreterare samt tva justeringsman, tilllka rostraknare 

6. Faststallande av dagordning 

7. Framlaggande av verksamhetsberattelse for ar 2012 

8. Framlaggande av arsredovisning 

9. Framlaggande av revisorernas berattelse 

10. Godkannande av verksamhetsberattelse och Srsredovisning 

11. Fraga om beviljande av ansvarsfrihet for styrelsen 

12. Styrelsens information till medlemmarna 

13. Disposltioner 2012 

14. Styrelsens fdrslag till budget fdr Sr 2013 jSmte debiteringsiangd 

15. Val av ledamoter och suppleanter 

Se valberedningens forstag! 

16. Val av styrelseordforande for ar 2013 

Se valberedningens fSrslag! 

17. Val av revisorer och revisorsuppleanter 

Bllaga 1 

Bilaga 2 

Bilaga 3 

Bilaga 4 

Bilaga 5 

Bilaga 5 

Bilaga 5 
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Se valberedningens fOrslag! 

18. Val av gatuombud Bilaga 5 

Se valberedningens fOrslag 

19. Val av valberedning Bilaga 6 

Se styrelsens fSrslag 

20. Behandling av styrelsens forslag Bilaga 7 

21. Behandling av inkomna motioner Bilaga 8 

22. OvrigafrJigor 

23. Meddeiande om plats dSr stdmmoprotokollet hSlls tillgangiig 

24. Avslutande av st^mma 

styrelsens vSgnar 
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VERKSAMHETSBERATTELSE AR 2012 

Styrelsen for Rudboda Vastra Samfallighetsforening far harmed avge foljande 
verksamhetsberattelse for verksamhetsaret2012. 

Verksamheter som paborjats under 2012 men fortsatt eller avslutats i borjan 
av innevarande ar omfattas ocksa av berattelsen. 

Styrelse, fdrtroendevalda samt konsulter 

Samfallighetens styrelse, fortroendevalda samt konsulter har haft foljande 
sammansattning under aret: 

Ordinarie ledamoter 

Ordforande 
Sekreterare och Grannsamveri^an 
Varmeansvarig 
Ansvarig underhallsplan 
Ansvarig underhallsgenomforande 

Per BjOmdahl 
Joachim von Hirsch 
Gttnnar Wikman 
Magnus Westberg 
Stephan Blomquist 

Suppleanter 

Ansvarig hemsida 
Klubbmastare 

Ovriga fortroendevalda: 

Utsedda revisorer 

Marianne Thyr 
Lena Brundin 

Claes Hiorth 
Eva-Lotta Almkvist^ 

Suppleanter 

Renate Schultz 
Anders Hellstrand 

Valberedning 

Andreas BennetteP 
Paul Harrison^ 
Henrik Holvid'* 

sammankallande 
sammankallande 

^ Avgick i September 
^ Andreas Bennetter har flyttat fran omridet och avgick darfor ur valberedningen. 
^ Paul Harrison utsags av styrelsen till sammankallande. 

Henrik Holvid uts^gs av styrelsen. 
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Gatuombud 

Tailkotten 
Grankotten 

Kronstigen 
Barkstigen 
Stamstigen 
Stubbstigen 
Bokstigen 

Fagelstracket, syd 
Fagelstracket, nordost 
Fagelstracket, nordvast 

Grankottevagen, nedre 

Grafstrom 
Schultz 
Ptanthaber 
Mansson 
Bengtsson 
Lyall/Folkman 
Boman 
Thorin 
Lantz 
Blomquist 
Bartak 

Kronstigen 14 
Barkstigen 6 
Stamstigen 15 
Stubbstigen 11 
Bokstigen 6 
Grankottevagen 14 
Grankottevagen 38 
Grankottevagen 29 
Fagelstracket 28 
Fagelstracket 75 
Fagelstracket 47 

Ekonomiansvarig 

For handhavande av foreningens ekonomi har Evy Leuhusen Ekonomi AB 
aniitats. 

Som hjalp och extra resurs till foreningens varmeansvarige har konsult 
Gunnar Stenstrom aniitats. 

UnderhSII och reparationer 

For mindre underhall och reparationer har Jan Tottie och Rolf Fredrikson 
aniitats. 

Styrelsen vill tacka alia som lagt ner intresse och arbete for att var forening 
skall fungera pa ett trivsamt satt. 

Foreningens omfattninq 

Foreningen omfattar 137 medlemmar i lika manga bostadsfastigheter. 

Det ar de lagfama agama som ar medlemmar i foreningen och 
rostberattigade vid stamman aven om de inte bor i vart omrade. Under aret 
har nya agare till fem fastigheter fatt vSlkomstbrev till Rudboda och 
samfalligheten. 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under aret haft 8 protokollforda sammantraden. 

Styrelsen har inom sig delat upp ansvaret och de olika ledamotema och 
suppleanterna har varsitt ansvarsomrade. Se ovan! Dessutom har enskilda 
ledamoter handlagt speciella fragor pa uppdrag av styrelsen. 

Varme 
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Forvaltningsansvar och underhallsdtqarder 

Enligt foreningens stadgar och enligt lagen om forvaltning av samfalligheter 
ansvarar styrelsen for forvaltningen av foreningens gemensamma fasta 
egendom som garage och parkeringsplatser, fjarrvarmekammare samt 
ledningar och kulvertar for vatten, varme och avtopp. Till 
gemensamhetsanlaggningen hor ocksa distributionsnatet for TV/IT (kabel pa 
vindama m.m.) och undercentralen for fjan^arme belagen i 
fjanvarmekammaren. 

Foreningen ar enligt lag skyldig att avsatta medel i en underhallsfond. 
Underhallsfonden redovisas i bokslutet. 

Styrelsens framsta verktyg for planering av undertiall ar foreningens 
underhallsplan. Det kan konstateras att underhaHsarbetet kommer att krava 
kontinuerliga och planerade atgarder under lang tid framover for att 
sakerstalla att foreningens gemensamma egendom inte forfaller samt 
garanteras langsta mojliga livslangd. Det bor papekas att det stora 
underhallsbehov som styrelsen ser framover inte beror pa underlatenhet fran 
tidigare styrelser, utan framst pa att manga delar av foreningens egendom 
borjarbli gammal. 

I underhallsplanen arbetar styrelsen med en teoretisk modell som baserat pa 
teknisk och ekonomisk livslangd ger en prognos for kommande 
underhallsbehov. Detta har kompletterats med inspektioner av punkter 1 
underhallsplanen som "fallit for alderstrecket" och i en del fall har atgarder 
senarelagts, da akut behov Inte foreligger. Exempel pa en sadan atgard ar 
malning av plattak pa kallgarage saval langoma soder om Norra Kungsvagen 
som vid Fagelstracket. 

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

Foljande atgarder har vidtagits under aret i enlighet med underhallsplanen: 

• Oversyn av elinstallationer I vann- och kallgarage^ har slutforts 
for att aniaggningama ska vara sakra att anvanda och att vare sig person-
eller egendomsskaderisk ska foreligga pga aniaggningens aWer. 

• Platar pa taken till kallgaragen langs Ekkronevagen som varit 
losa har fast vid respektive radhusgavlar. 

• Informationstavlans stallning har malats och t)elysningen lagats. 

• Varmgaraget: Sonden'ostad skyddsplat i varmgaragets tak 
(undre plan) har bytts, tradorrama malats, lovutkast monterats pa 
stuproren samt P-rutornas linjer malats om. 

^ Ett kallgarage (av 71) har inte inspekterats da den som disponerar det inte kunnat gOra det tillgangligt fdr 
elektrikerns inspektion eller eventuella Itgarder. 
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• Expertis har aniitats for att inspektera bedoma takpappens 
status pa varmgaraget och resultatet ar att taket ar i gott skick for sin alder 
och behover inte bytas ut de nannaste aren under forutsattning att mindre 
lagningar gors. 

• Borttagande av ramar runt oxiama vid Fagelstrackets parkering 
och garage har pSborjats. 

Aven om gatorna i omradet ar Lidingo stads ansvar sa har styrelsen 
rapporterat skador i asfalten och merparten har lagats i samband med 
asfaltering efter Telias uppgravningar for nedlaggning av fiber. Lidingo stad 
har aven atgardat djupa hjul-/dut)bspar 1 Ekkronevagen (narmast 
Grankottevagen) aven om det vid kontakter med stadens tjansteman forst 
sades att det inte lag i arets planer, men man skulle se vad som kunde goras. 

Forsakringar 

Foreningen har sedan iange en ansvarsforsakring hos Lansforsakringar 
Stockholm vilken tacker genom olycksfall, brott eller pa annat satt uppkomna 
kostnader i samband med skador pa foreningens egendom. Forsakringen 
inkluderar aven skydd mot ekonomisk brottslighet 

Genom serviceavtalet med Villaagarna har samfalligheten aven en 
olycksfallsforsakring som galler for medlem som arbetar pa uppdrag av 
samfalligheten. 

Avtal 

Foreningen har ett serviceavtal med Villaaganna. Foreningens medlemmar ar 
inte automatiskt anslutna till Vlllaagama, utan det ar upp till respektive 
fastighetsagare att sjalv besluta om medlemskap elter ej. 

Foreningen har ocksa tillsynsavtal och jouravtal med FORTUM, som ger 
regelbunden tillsyn av fjarrvarmecentralen samt felavhjalpning vid akuta 
felsituationer. 

Ett avtal finns med Martin Olsson, vilket ger samtliga medlemmar ratt att 
handia pa fordelaktiga villkor. Medlemskap uppges i kassan. 

varmesvstem och varmematning 

Kostnaden for varmeforsorjningen blev avsevart hogre ar 2012 jamfort med ar 
2011. Styrelsen har kontinuerligt infomierat medlemmama om detta under 
aret, via brev och Samfallighetens hemsida. 

En av orsakema till den forhojda kostnaden ar att i december 2011 bytte 
Fortum ut sin vannemangdsmatare I vart varmesystem. Det visade da att den 
gamla varmemangdsmataren indikerade en for lag forbmkning, ca 30%. 
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Under aret har SamfMllighetens hemsida www.vastrarudboda.se uppdaterats 
med information om varmesystemet. Under fliken Gemensamhetsutmsning 
finns en allman beskrivning av vannesystemet, rad och dad om hur man sjalv 
kan effektivisera sin del av vanmesystemet samt driftsinstruktioner for de 
vanligast forkommande varmevaxlama. 

Den 2 oktober intraffade ett stopp i varmefdrsdrjningen orsakat av ett fel pa 
regleojtrustningen for cirkulationspumpama till virt egna fjamvannenat. En 
provisorisk lagning kunde ordnas inom nagra timmar och reglenjtnjstningen 
byttes senare inom en vecka. Samfallighetens jouravtal for vart egna 
fjarrvarmenat fungerade utan anmarkning. 

Fortum har for narvarande en debiteringsmodell som innebar en extra avgift 
for hoga returtemperaturer och en bonus for laga returtemperaturer. 
Samfalligheten betalade ar 2012, 222 000 kr i extra avgift for hoga 
returtemperaturer. Styrelsen har med experter fran Fortum fort en diskusslon 
hur vi kan forbattra effektiviteten 1 vart nat och da framst sanka 
returtemperaturen. Det ar enligt expertema svart att veta hur stor forbattring vi 

^ kan fa, men en fomtsattning for att kunna gora en battre intrimning av vart nat 
och kunna sanka returvattentemperaturen ar att alia gamla varmevaxlare ar 
utbytta. Styrelsen uppmanar igen de som har varmevaxlare av den gamla 
ackumulatortypen att snarast byta ut dessa tilt modema plattvarmevaxlare. 
Styrelsen avser att Initiera intrimning av varmesystemet under ar 2013. 

Under aret har 41 av 138 varmemangdsmatare stannat pa grund av uriaddat 
batteri. For att fa en rattvis fordelning av varmekostnadema gors i sadana fall 
en manuell korrigering efter arets slut i samband med arsavstamningen. 

Styrelsen har konstaterat att de alira fiesta flodesmatare i fastighetema ar mer 
an 10 ar gamla. Branschpraxis sager att denna typ av mekaniska 
fl6desmatare bor bytas vart 10:e ar. Som jamforelse kan papekas att Fortum 
har lagkrav pa att detta sker vart 5:e ar. 

For ar 2012 var skillnaden mellan Fortums uppmatta varde for 
varmeforbrukningen och den sammanlagda uppmatta forbojkningen av 
Samfallighetens medlemmar ca 30% ("kulvertforlustema"). Det ar historiskt 
sett ett hogt varde. Det tyder pa att den sammanlagt uppmatta forbmkningen 
av Samfallighetens medlemmar ar for lag. Detta torde i sin tur bero pa att 
flodesmatama generellt sett mater for lagt flode. 

Styrelsen har konstaterat att det finns ett gammalt aniaggningsbeslut som ror 
den nuvarande hanteringen av varmeavlasningen med sk varmelappar. 
Styrelsen har for avsikt att under ar 2013 analysera denna fraga och 
undersoka olika altemativ for modemisering av matutnjstningen for 
varmeforbmkningen. 

I bilaga 7 finns styrelsens forslag till bantering av byte av varmematutnjstning. 
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Grannsamverkan mot brott 

Det pagar ett kontinuerligt arbete nar det galler brottsforebyggande 
verksamhet inom samfalligheten. I styrelsen finns en ansvarig for 
grannsamverkansfragor som far fortlopande information fran narpolisen pa 
Lidingo som ror detta omrade. Vidare finns det en kontakt med samordnaren 
for Lidingo Stads brottsforebyggande rad nar det galler brottsforebyggande 
fragor. Grannsamverkan tas aven upp som en separat punkt vid varje 
styrelsemote. Amnet Sr med andra ord standigt under bevakning for 
samfallighetens rakning. 

Inga brott av allvarligare karaktar inom samfalligheten har kommit till 
styrelsens kSnnedom under verksamhetsaret. Information skickas vid behov 

^ ut till samfallighetens medlemmar som 1 allmanhet beskriver laget nar det 
galler forebyggande atgarder samt annan relevant information om handelser i 
vart naromrade. 

Foreningens hemsida 

Under 2010 driftsattes foreningens hemsida. 

Under aret har hemsidan moderniserats, ny information lagts till, t ex: 

• Om varmesystemet men ocksa instoiktioner for de vanligaste 
varmevaxlama i omradet aven om de formellt inte ar samfallighetens 
egendom eller ansvar, utan har lagts upp dar som service till 
medlemmama. 

• Foreningens stadgar och aniaggningsbeslut 

• Lista pa gratiskanaler fran Comhem i samfallighetens kabel-TV-
nat 

Adressen till hemsidan arwww.vastrarudboda.se. 

Ekonomi 

Under aret har samfallighetens banktjanstebehov utretts gentemot vad olika 
banker kan erbjuda pa Lidingo. Gamla konton mm har avslutats och flyttats till 

^ S E B vars kontor 1 Lidingo Centrum bedomts kunna ge samfalligheten bast 
service. Anvandandet av en bank ger forenklingar bade for samfallighetens 
firmatecknare och for Evy Leuhusen, som vi aniitarfor bokforing och lopande 
kassorstjanster. Firmatecknarna och Evy kan alia utfora olika banktjanster via 
Bank pa Intemet och Telefonbanken utover sjalva bankkontoret. 
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Under aret hade samfalligheten en liten lil<viditetskris i maj-juni och tvingades 
forsena betalningen av nagra fakturor med forseningsavgifter som foljd. 
Orsaken till detta gar framst att harleda till Fortum och en avstannande 
varmematare under 2011. En annan orsak ar att Fortum fakturerade cirka 76 
% av 2012 ars forbrukning under forsta halvaret. Samtidigt fakturerade 
samfalligheten medlemmama 60 % av budgeterad arsfakturering, som ju 
visade sig vara for lag. For att forsoka undvika likviditetsproblem i framtiden 
foreslar styrelsen andrade regler- se bilaga 7. 

Foreningen har till sitt forfogande foljande disponibia medel: 

Balanserat resultat 15 258 
Arets resultat 337 028 
Summa 352 286 

Styrelsen foreslar foljande disposltioner: 

Overforing till undeitiallsfond enligt budget 328 800 
Overfores till underhallsfond utover budget 23 486 
Summa 352 286 

Foreningens resultat och stallning framgar av efterfoljande resultat- och 
balansrakningar (Bilaga 2) 

Gunnar Wikman Stephan Blomquist 
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Forvaltningsberattelse 

styrelsen for Rudtxxia Vastra Samfallighetsfdrening. 716416-9661 far harmed avge arsbokslut for 
rakenskapsaret 2012-01-01 -2012-12-31. 

Disposition av foreningens vinst eller forlust 
Belopp i kr 

Styrelsen foreslar att till forfogande staende medel 
balanserat resultat 15 258 
Srets resultat 337 028 

Totalt 352 286 

disponeras fOr 
till underhallsfond overfdres 352 286 

Totalt 352 286 

FGreningens resultat och stallning framgar av efterfoljande resultat- och balansrakningar med 
tiliaggsupplysningar. 
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Resultatrakning 
Belopp i kr Not 2012-01-01-

2012-12-31 
2011-01-01-
2011-12-31 

Medlemsintakter 
Inbetalt till underhallsfonden 

246 600 
328 800 
575 400 

246 600 
287 700 
534 300 

Rorefsens kostnader 
Ovriga externa kostnader 
Rorelseresultat 

-269 151 
306 249 

-322 120 
212180 

Resultat frAn finansietta poster 
Ranteintakteroch liknande resultatposter 
Rantekostnader och liknande resultatposter 
Resultat efter finansiella poster 

31 988 
-1 209 

337 028 

31 174 
-1 603 

241 751 

Resultat f d r e ^ t t 337 028 241 751 

Arets resultat 337 028 241 751 
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Balansrakning 
Belopp i kr 

TILLGANGAR 
AnIaggningstiUgangar 
MaterieUa anfaggningstiUgangar 
Byggnader och mark 

Summa anlaggningstitlgangar 

Omsattningstillgangar 
Kortfristiga fordringar 
Medlemsfordringar 
Ovriga fordringar 
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter 

Kortfristiga placeringar 
Kassa och bank 

Summa omsattningstillgangar 

S U M M A T H - L G A N G A R 

Not 2012-12-31 2011-12-31 

1 100 100 
100 100 

100 too 

310 405 6 302 
1 113 

33 039 42 162 
343445 48 577 

169 074 

914 059 962 599 

1 257 504 1 180 250 

1 257 604 1 180 350 
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Balansrakning 
Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 

E G E T K A P I T A L O C H S K U L D E R 

Eget kapital 2 

Bundet eget kapital 
Underhallsfond 415 195 172 495 

415 195 172 495 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller forlust 15 258 16 207 
Arets resultat 337 028 241 751 

352 286 257 958 

Summa eget kapital 767 481 430 453 

Kortfristiga skuider 
Leverantorsskulder 404 123 388 755 
Medlemsskulder - 264 797 
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 86 000 96 345 

490123 749 897 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULT>ER 1 257 604 1 180 350 
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Belopp i kr om inget annat anges 

Allmanna redovisningsprinciper 
Arsbokslutet har upprSttats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokforingsnamndens allmanna 
rad. I de fall det saknas ett allmSnt rad fran Bokforingsnamnden har i fdrekommande fall vagledning 
hamtats fran Redovisningsr^dets rekommendationer. 

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

Andring av redovisningsprincip har skett mellan rakenskapsSren 2009 och 2010 vad gSller 
underhallsfonden. Vi har ^terg^tt till de redovisningsprinciper som fanns t o m rakenskapsaret 2008. 
Underhallsfonden far upplosas efter stammobeslul. 

Kortfristiga placerlngar 
Kortfristiga piaceringar varderas i enlighet med Arsredovisningslagen till det lagsta av 
anskaffningsvardet och det verkliga vardet. 

Placeringen avser Nordea Likviditetsinvest, en fond som tecknades den 12 april 2005 i enlighet med 
styrelsebeslut. Denna fond har avslutats under aret. 

Noter 

Not 1 Byggnader och mark 
2012-12-31 2011-12-31 

Byggnader, ackumulerade anskaffningsvarden: 
-Vid Arets bdrjan 1 127 117 

1 127 117 
1 127 117 
1 127 117 

Byggnader, ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid arets bdrjan -1 127 117 -1 127 117 

Mark, anskaffningsvarde 
Redovlsat vSrde vid arets slut 

-1 127117 
100 
100 

-1 127 117 
100 
100 

Not 2 Eget kapital 

Eget kapital vid arets ingang 
Arets resultat 
Overforing til! underhallsfond enligt budget 
Reparationskostnader mot underhallsfond 
Eget kapital vid arets utgang 

Underhallsfond Balanserat resultat 
172 495 257 958 

337 028 
287 700 -287 700 
^ 5 000 45000 
415 195 352 286 



REVIS IONSBERATTELSE FOR 
RUDBODA VASTRA SAMFALLIGHETSFORENING 

Undertecknade, utsedda till revisor att granska Rudboda Vastra Samfallighetsforenings 
rakenskaper och forvaltning under verksamhetsaret 2012, far harmed avge foljande 
berattelse. 

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

Granskningen har ej givil anledning till anmarkning, varfor vi tillstyrker att den av 
styrelsen framlagda resultat- och balansrakningen per 31 december 2012 faststalls och 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet for 2012. 

Lidingo den 12 mars 2013 

Lena Brundin 
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Bokslut rakenskapsitret 2012 och budget 2013 

Resuttatbudget Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 

Intdkter 
11 VkiarefaktufBrade kostnader 

Varmekostnader preliminart 
Comhem Kabel-TV, Garage-el mm preliminart 
Comhem Kabel-TV mm 
Garage-el mm 
Extra debitering augusti 2012 
Arsavrakning 2012 

1.799,417 
151,854 

1,799,387 

94,804 
56,740 

205,501 
286,423 

2,414.113 
152,247 

Delsumma 1.951,271 2.442,855 2,566.360 

12 Fakturerade Intakter 
Medlemsavgrfter 246,600 246,600 246.600 

13 Fakturerade avsSttningar 
Underti^llsfond 328,800 328,800 328.800 

Summa intakter (exkl vflrme mm) 676,400 676.400 676,400 

Kostnader 

K1 Kostnader som vkiarefaktureras tiU medlemmama 
Fjarrvarme Fortum 
Comhem Kabel-TV 
El-avgifter Forlum 
VA-avgifter 

-1,772,894 
-94.920 
-81.532 

-1,925 

-2,270.487 
-94.920 
-75,878 

-1,977 

-2.389,893 
-97.750 
-76.740 

-1.977 

Delsumma -1,951,271 -2,443.262 -2.566,360 

Avrakningskonto 
Avrakningskonto fGregdende fir 

0 -407 
-1.720 

0 

Saldo avrakningskonto -2,127 

K2 Drlftkostnader 
Snttplogning -20,000 -7,422 -20.000 
Unsfor^kringar -10,000 -9,822 -10.500 
Sen/iceavtal Vitlaagamas Riksftirbund -20,550 -20,550 -20.550 
Styrelsearvoden -42,800 -41,400 -44.500 
Revisionsarvode -3,000 -3,000 -5.000 
Styretsesam mantraden -10,000 -10.430 -10,000 
Arsmfite -1,000 -1.800 -2,000 
Grannsamverkan mot brott -2,000 0 -1,000 
Faktureri ngsservice . S E DAB -35,000 -32.056 -35.000 

Tillsyn Fortum. J T , R F arvoden -22,000 -23,480 -30,000 

varmesystem arvode G S -14.000 -12.000 0 

Redovisni ngstjanster -X.OOO -31,689 -32.000 

IT-tjanster -1.000 -1,453 -1.500 
Bank-, post- och boxavgift -3,000 -4,581 -5,000 
Reparation/underhSII fastigheter 0 -27,996 0 
Reparation/underh^ll matsystem -4,000 0 0 
Reparation/underhail varmesystem -10,000 -26,375 0 
Div ovriga kostnader 0 0 0 

Delsumma -228,350 -254,054 -217,050 

Personalkostnad^ 
Ldn projekt 
Arbetsgivaravgjfter 
Sociala avgifler 
Ldneskatt 

0 
-15.000 -14.697 

0 

-1.000 
-15.000 

-3,000 

Delsumma -15,000 -15,097 -19,000 

UnderttMskostnader 
Reparation/underhdII fastigheter 
Reparation/underhdll matsystem 
Reparation/underhail varmesystem 

-90,000 
-900.000 

-10.000 
Delsumma -1,000.000 

Summa kostnader (exW vSrme mm) -243,360 -269,151 -1,236,050 

Resultat fdre flnansiella poster 332,060 306,249 -660,660 
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Finansiella InUikteroch kostnader 
RanteintSkter 
Rantekostnader 

31,988 
1,209 

Summa finansiella poster 

Arets resultat 

30,779 

332,050 337,028 -660,650 Not 1 

Grltonade rutor fanns inte med i den budget som ahtogs av arsstamrhan 
2012, men ingick i styrelsens prognoser for 2012. 

Not l : 
Arets underskott foresiSs tSckas genom att ta i ansprSk avsattningen till 
Underhallsfond, 328,800:-, samt belasta underhillsfonden med SterstSende 
331,850:-. 

Underhallsfondens fdrviintade utveckling: 
Ingdende balans vid Srets bdrjan 

Overf6hng frdn Srets disponibia medel 
Overforing frdn fbreg^ende drs balanserat resultat 
Medlemmamas avsattningar under dret 
Reparation/undertidll fastigheter 
Reparation/underhdII matsystem 
Reparation/underhail varmesystem 

Beraknad balans efter ftireslagna 6verf6ringar 

Budget 2012 
416,195 

328.800 
-130,000 

Utfall 2012 
415,195 

8,228 
15,258 

328,800 
0 
0 
0 

Budget 2013 
767,461 

328,800 
-90,000 

-900,000 
-10,000 

613.995 767.481 96.281 
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O V R I G A U P P D R A G 2 0 1 3 

styrelsen 
Ledamoter: Per Bjomdahl 

Stephan Blomquist 
Joachim von Hirsch 
Magnus Westberg 
Gunnar Wikman 

Suppleanter: Kristina Svensson 
Vakant 

OrdWrande: Per Bj6mdahl 

Revisorer: 
Ordinarie: Lena Brundin 

Marianne Thyr 
Suppleanter: Renate Schultz 

Anders Hellstrand 

omval 2 ar 
kvarstar 1 ar 
kvarstar 1 ar 
kvarstar 1 ar 
kvarstar 1 ar 
nyval 1 ar 
nyval 1 ar 

l i r 

omval 1 ar 
omval 1 ar 
omval 1 ar 
omval 1 ar 

Gatuombud: 

Kronstigen 
Barkstigen 
Stamstigen 
Stubbstigen 
Bokstigen 
Grankottevagen nedre 
Grankotten 
Tailkotten 
Fagelstracket SV 
Fagelstracket NV 
Fagelstracket NO 

Gustafsson 
Bnjndin 
Gloudemans 
Wikenholm 
Backstrom 
Stahle 
Rustan 
Alteryd 
Haraldson 
Westberg 
Gohl 

nr: 16 
nr: 7 
nr: 4 
nr: 4 
nr: 4 
nr: 16 
nr: 31 
nr: 40 
nr: 26 
nr: 41 
nr: 49 

Lidingo dag som ovan. 

Valberedningen for Rudboda VSstra Samfallighet 

Paul Hamson Henrik Holvid 

Rudboda Vastra Samfallighet 
Box 6018 
181 06 Lidingo 

Organisationsnummer 716416-9661 
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Styrelsen for Rudboda Vastra Samfallighet foreslar att som ledamoter till 
Valberedningen forRttdboda Vastra SamfaHtghetvaljs: 

Henrik Holvid 
Stubbstigen 10 
181 47 Lidingo 

samt 

Per-Gunnar Johansson 
Grankottevagen 44 
181 47 Lidingo 

For styrelsen, dag som ovan 

Per Bjortidahl 
Ordforande 

Rudboda Vastra Samfallighet 
Box 6018 
181 06 UdingO 

Organisationsnummer 716416-9661 
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STYRELSENS FORSLAG TILL ARSSTAMMAN 2013 

1 FORSLAG TILL ANDRAD FAKTURERINGSMODELL FOR 
VARMEKOSTNADER 

1.1 PROBLEMSTALLNING 

Dagens modell for fakturering av varmekostnader innebar en stor risk for arlig 
likviditetskris for samfalligheten. Exempelvis fakturerar Fortum i 
storleksordningen 80 % forsta halvaret medan samfalligheten fakturerar 
medlemmama 60 %. Detta motsvarar en differens mellan vad samfalligheten 
maste betala och vad som faktureras medlemmarna runt 470 000 kr. Det ar 
pengar som samfalligheten kan behova lana upp kortfristigt. Styrelsen vill 
darfor forsia en forbattrad modell for fakturering for att undvika eventuella 
merkostnader och minska risken for extradebiteringar for varme liknande de 
som genomfordes 2012. 

1.2 BAKGRUND 

Dagens modell som anvands for den preliminara arsdebiteringen beslutades 
pa extrastamma 2001-11-15. Denna modell innebar att varmekostnadema 
fordelas enligt foljande: 40 % i februari, 20 % i maj, 15 % i augusti och 25 % i 
november. 

Fortum har sedan ar 2012 ett flertal taxemodeller och den som styrelsen 
bedomt passar samfalligheten bast har olika pris per MWh under vinter, var, 
sommar och host. 

Ar2012 
Fakturering fran Fortum 

Ar2013 
Prognos av styrelsen 

Kvartal 1 34.8 % 4 2 % 
Kvartal 2 41.5% 37% 
Kvartal 3 9.6 % 9 % 
Kvartal 4 14.1 % 12% 

Anledningen till att kvartal 1 2012 var lagre an prognosen for ar 2013 star att 
finna i dels att Fortum fakturerar novembers forbrukning for betalning i januari 
och decembers for februari samt att MWh-priset for dessa manader 2011 var 
lagre an for samma manader 2012 och dels i det faktum att Fortums 
varmematare (som byttes 20 december 2011) var felaktig. 

Rudboda Vastra Samfallighet 
Box 6018 
181 06 Lidingo 

Organisationsnummer: 716416-9661 
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Styrelsens vill papeka att forslaget ar 1 linje med punkt 3) i beslutet fran 2001 i 
och med att fordelningen ska spegia faktiska forbrukningen. 

Rudboda Vftstra EXTRA ARSMdTET 2001-11-15 
Samfallighetsfdrening • 

10. Virmemitnlngen 
Jan Sitfwerbrand redogjorde f6r det, i kattelsen bitagda urvj«rtag«t avseende 
varmesystem och varmedobiterrng. 
Stamman beslutade att. frAn styrelsens bifogade fdrslag. godkanna fdljande: 

> Punkt 1) Nuvarande system med tndrviduell avISsnrng bibehdiis. 
Under Ar 2002. 2003 och 2004 kommer samtiiga gamla varmematare 
att bytas ut. Med bdrjan under 4r 2002 kommer ocKsA extern 
avlasnmgsutrustning f6r varmeavltening att inatalleras. 

> Punkt 3) Andring av debrtenngsford^ing av vftrmekostnader. 
Fordelningen ska spegia den fakteka fSrbrukningen. enflgt 
kvartal 1-40%, kvarfal 2:20%. kvartal 3: 15% och kvartal 4:25%, 

> Punkl 4) Andring av debiteringsmdnader. Dessa andras enligt 
kvartal t; frin fanuari tlU f^mmri, kvartal 2: Mn april tB maj, kvartal 3: 
frir) luli ttti august! och kvartal 4: frir) oktotyer m nov^bQr 

> Punkt 5) Justering av varmefdrbrukning per dr. Under januan mAnad 
innevarande dr. justeras de uppsKattade debrteringsgnjndande 
uji^gifterra frAn det gAngna Arets varmefdfbruknrng, mot de fekttska 
kostnaderna f6r ctet gAngna Arets varmeforbrukning. 

' • • 

1.3 S T Y R E L S E N S F O R S L A G 

Styrelsen ska arligen upprStta en prognos for det nastkommande Arets 
vannekostnader for samfalligheten och med utgangspunkt fran den: 

• BestSmma fdrdelning over aret av varmekostnadema av 
medlemmama som gmpp. 

• Styrelsen ska vid denna fordelning iaktta stor noggrannhet for att 
minimera saval risken for likviditetsproblem for samfalligheten som 
risken for onodigt stor fakturering mot medlemmama som grupp. 

Om stamman beslutar enligt styrelsens forslag sa ska detta tillampas fran och 
med verksamhetsaret 2014. 

Rudboda Vastra Samfallighet 
Box 6018 
181 06 Lidingo 

Organisationsnummer 716416-9661 
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2 BYTE AV VARMEMATUTRUSTNING 

2.1 BAKGRUND 

Styrelsen har konstaterat att de alira fiesta flodesmatare 1 fastigheterna ar mer 
an 10 ar gamla. Branschpraxis sager att var typ av mekaniska flodesmatare 
skall bytas vart 10:e ar. Som jamforelse kan papekas att Fortum har lagkrav^ 
pa att detta sker vart 5:e ar. Lagkravet stipulerar aven byte av ovriga delar av 
matsystemet (resistanstermometrar och integreringsverk) vart 10:e ar. 

For 2012 var skillnaden mellan Fortums uppmatta varde for 
varmeforbrukningen och den sammanlagda uppmatta forbmkningen av 
Samfallighetens medlemmar ca 30% ("kulvertforlusterna"). Det ar historiskt 
sett ett hogt varde. Det tyder pa att den sammanlagt uppmatta forbrukningen 
av Samfallighetens medlemmar ar for lag. Detta torde i sin tur bero pa att 
flodesmatama generellt sett mater for lagt flode. 

Styrelsen har ocksa konstaterat att det nu gallande anlaggningsbeslutet har 
skrivningar om att den nuvarande manuella hanteringen av 
varmeavlasningarna skall fdrandras. Citat fran anlaggningsbeslutet: 

"Matutrustningen fdr digital varmeavlasning inklusive ledningar skall aniaggas 
senast tva ir efter det att anlaggningsbeslutet har vunnit laga kraft. I ovrigt Sr 
aniaggningen utford." 

Styrelsens tolkning av ovanstaende ar att matutnjstningen skall vara 
automatiserad pa sadant satt att den manuella hanteringen med 
"varmelappar" undviks. Anlaggningsbeslutet vann laga kraft ar2003. 

Mot bakgrund av ovanstaende och med hansyn taget till foljande: 

• Behov av utbyte av flodesmatama 

• Gallande aniaggningsbeslut 

• Behov av ytterligare batteribyten i varmematarna 

Har styrelsen undersokt olika alternativ for modemisering av matutrustningen 
for varmefortrukningen. 

De forslag styrelsen undersokt kostar for hela Samfalligheten mellan 
600,000:- och 1,000,000:- beroende pa leverantor, funktionalitet och 
detaljutforande vid installation. (Eller omraknat mellan 4,400:- och 7,300:- per 
medlem). 

' Referens: Styrelsens for ackfeditering och teknisk kontroll (aVEDAC) STAFS 2007:2 

Rudboda Vastra Samfallighet 
Box 6018 
181 06 Lidingo 

Organisationsnummer; 716416-9661 
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Det kan i sammanhanget noteras att den av extern konsult framtagna 
underhallsplanen fran 2002 angav utbytesintervall pa 15 ar for varmematare 
och detta varde har sedan dess anvants. Det innebar att i underhallsplanen 
ligger planerat utbytesar angivet som 2015. (Samtidigt ar det lite forvanande 
att den externa konsulten anvande vardet 15 ar, da Boverket redan i sin 
forfattning BFS 1994:26 foreskriver utbytesintervall pa 5 ar for flodesmatare 
och 10 arfor resten av matsystemet). 

Styrelsen foreslar att arsstamman uppdrar at styrelsen att tidigarelagga det 
planerade utbytet av varmematningssystemet till 2013 och: 

1 Att upphandla ett moderniserat varmematningssystem som medfor 
utbyte av gamla komponenter, samt automatiserar aviasningen pa 
sadant satt att dagens manuella hantering med "varmelappar" ersatts. 

2 Att kostnaden for utbytet tas fran Underhallsfonden. 

3 Att om sa erfordras ta upp Ian pa maximalt 500,000:-
(femhundratusen) kroner for att inte aventyra Samfallighetens 
likviditet. 

2.2 STYRELSENS FORSLAG 

Rudboda Vastra Samfallighet 
Box 6018 
181 06 Lidingo 

Organisationsnummer: 716416-9661 
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S T Y R E L S E N S F Q R S I - A G T I L L H A N T E R I N G A V M O T I O N E R 
A R S S T A M M A N 2 0 1 3 

B I L A G O R 

8/1 Motion rorande snorojning vid Fagelstracket 
8/2 Motion rorande buskrojning mm vid varmgaraget 

1 MOTION R Q R A N D E S N O R O J N I N G V ID F A G E L S T R A C K E T 

1.1 S T Y R E L S E N S F O R S L A G 

Styrelsen har noterat foljande: 

• Motionarerna ar medvetna om att motionen beror Lidingo stads 
mark. 

• De parkeringar och garage som finns pa samfallighetens tomter 
medger soder om Non"a Kungsvagen 2 platser per fastighet 
medan de vid Fagelstracket medger 1.5. 

Styrelsen foreslar att arsstamman uppdrar at styrelsen att: 

1. Uppvakta Lidingo stad infor nasta vinter med syftet att fa 
forbattrad snorojning pa parkeringen vid Fagelstracket samt att 
folja upp de utfastelser Lidingo stad forvantas gora. 

2. Om atgarder enligt 1) inte ger resultat, snabbutreda och vidta 
alternativa atgarder. 

Rudboda Vastra Samfallighet 
Box 6018 
181 06 Lidingo 

Organisationsnummer: 716416-9661 
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2 MOTION R Q R A N D E B U S K R O J N I N G MM V I D V A R M G A R A G E T 

2.1 S T Y R E L S E N S F O R S L A G 

I det buskage som namns i motionen har styrelsen latit gora mindre rojning av 
klangvaxter och buskage runt varmecentralen. Styrelsen har dock inte sett det 
som dess ansvar att vid varmgaraget bekosta tradgardsskotsel som I andra 
delar av samfalligheten skots genom medlemmamas arbetsinsatser. 

Styrelsen foreslar att motionen avslas med motivering: 

• Styrelsen vill paminna om att det ingar i de boendes ansvar att sk6ta 
samfallighetens tomter och att det ar gatuombudens ansvar att 
koordinera sadana "fixardagar". I detta fall sa vore det lampligt att 
gatuombuden for kvarteren Grankotten och Tailkotten gemensamt 
koordinerar (sinsemellan och med Jan Tottie) skotsel av buskage samt 
borttagande av klangvaxter i den man det gar att gora fran marken. 

• Skulle det visa sig att garagefasadens klangvaxter inte gar att aviagsnas 
fran marken, kan styrelsen initiera att en mindre skylift hyrs in och 
kostnaderna tacks av Samfalligheten. 

• Styrelsen vill ocksa att arsstamman uppmarksammar alia boende att det 
finns fler garagetomter dar buskage och grasytor kan behova skotas mer 
aktivt och att de nyvalda gatuombuden ska organisera detta. 

Styrelsen har noterat att skotseln av gemensamma ytor inte alltid harfungerat 
pa ett bra satt. Styrelsen foreslar darfor att arsstamman uppdrar at styrelsen 
att utreda alternativa satt att skota gemensamma ytor och komma med 
forslag till arsstamman 2014. 

Exempel pa utrednings omraden: 

• En arbetsplikt infers liknande den som finns pa batklubbar. dar varje 
medlem betalar en arlig "arbetsplikt" pa t ex 500:-. Avgiften aterbetalas till 
de medlemmar som deltar i fixardagen. Styrelsen ska utreda och foresia 
niva pa avgiften. 

• Medlemsavgiften hojs med erforderligt belopp for att finansiera att 
uppdraget laggs ut pa en tradgardsfirma att skota samfallighetens 
planteringar, trad och grasytor. Styrelsen ska utreda och foresia niva pa 
hojningen av medlemsavgiften. 

Rudboda VSstra Samfallighet 
Box 6018 
181 06 Lidingo 
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Rudboda Vastra Samfallighetsforening 
Box 6018 
181 06 L I D I N G O 

Motion 

Som vi alia vet har det varit mycket sno denna vinter med mycket dalig utford 
snorojning/skottning. 
I alia fall har det varit sa vid p-platsen Fagelstracket 49-75. Langt ifran alia p-platser 
har kunnat nyttjas pga stora snovallar. 

E n del av gatan har darfor anvants som p-plats. Olyckligtvis kan detta medfora att vid 
olycksfall eller en eventuell brand sa ar inte framkomligheten for utryckningsfordon 
mojiig och kan fa stora konsekvenser. 

Vi ar medvetna om att det ar kommunens mark men de har inte skott sina uppgifter 
tillfredstallande trots pastcitning fran flera boende pa gatan. 

Vart forslag ar darfor att samfalligheten anlitar foretaget som snorojer vid vara 
gemensamma aniaggningar aven skoter denna p-plats. Vi tror inte att det skulle 
medfora nagra stcirre kostnader eftersom de anda ar i nara anslutning. 

Hoppas pa ett posltivt svar for att underlatta for oss boende i denna del av omradet. 

Lidingo 2013-01-31 

?3 
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aeskarning av buskar och trad i rabatt vid garaget pd Grankottevagen 

i samband med ny varmecentral vid garaget planterades nya buskar, trad och vildvin. Buskarna och 
traden har inte blivit beskurna sedan dess och rabatten behover en uppfraschning. Mojiigen bor man 
ocksd se over vildvinet pd fasaden till garaget s3 klangvaxten inte skadar fasaden. Jag forsl ir att 
foreningen bekostaren professionell firma fdr riktig beskarning av buskar och trad, 

Rabatten ar det forsta som moter besokare till fastigheterna Grankotten ovre och bor representera 

omrldet battre. 

Med vanltg halsning 

Lena Grundmark 

Vr Grankottevagen 23 


