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20'16-0&15

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Plats: Rudboda tkolå
Adrcs3: Niktorp.våe€n 3
Dåg och tid: ti3dsgsn delr 12åpril20lö kl 19.00

Slyr€Ben för Rudboda Västra Såmrällighelsförening kellår håtmed föreningsns medlemmar lill odinede
årsslåmms i enlighel med lörsningens sladger.

Föreningsmcdlem som ej ha. tillfålle sll delta kån låta sig förotddas ev ombud.

Lätlå förfriskhingar kommer etl se.veras,

Daoordnino
,,. Öppnand. av itämrmn

2. FrlEtåll.ndo om atlmmån bl:vit ttldg.enllgt utlyd

3. F.atltlll.ndeåvrbtlångd

,1. Vrl rv ordftmnda vid tämt tn

5- V.l rv s.kElo.år§ s.fi* hd iu.iering§ftän, tillike rö.*äknar€

6, Fad.tlll.nd. av d.gordnine

7. Fämlä0g.nd. ev v.rk.ltnffibenålt l..törå.mis frihga 1

8. Frarnllgg.ndc.v är.,ldovLnlng Bilaga 2, {

9, F amllgganda av ravi3oilma! baättslsa Bilåga 3

10. codkännrnd..v v..kssmh.tlboättelte och åBrEdovisning

11. F.le. om b.vili.ndå.v tntv.t trih.t tör styrEl6€n

12. Slyacbana intonnatlon till madlemmama

13. Dl.po.itlonår 2015

14. §tyreb.ns förtl.t till budget för år 2016 jämte d.bK"..ingslängd Bilaga 4

15. Vål av l.drmlitor och supplo.ntor Bil.gE 5

8e vålbe.odningens f6rslågl

'16. Val åv styr€E€ordfönn.ls för år 2016 Bllaga 5

Se vElberedningens förslagl

Rudboda Västra Samlållighet
Box 6016
181 06 Lidingö

Oeänisationsnummer: 716416-9661
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1?. Valav rEvilor€r och rlviso6uppleat*er Bil'965

Se valboredningsns fÖrsleg!

18. V.l av g.tuombud

Förslag Presanlores På mÖ!61

19. v.lav vatesdning Bilag' 6

Se styreBens förslag

20. B.h.ndling av inkomM mo$on€r Bilaga 7

21. (tris. f.å@r

22. lu.ddolanda om plrls då. ståmmoprotokolLt håll. tilhllnglig

23. Avalutandc ,v 3t{mman

På slyrBlsens vägnår

Per Bjömdehl
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE AR 20{ 5

§ryrelsen för Rudboda Västra Samtållighetsförening får härmed avge följande
verksamh€lsberättelse för verksamhetsåret 201 5

Verksamheter som påbödats under 2015 men fortsall eiler avslutats i börian av
innevarande år omfattas också av berättel§en.

Styrålse, förtrosndevalda samt konsulter

Samfållighetens styrelse, förtroendevålda samt konsuller har haft föliande
sammansåttning under årel:

Ordinarie ledamöter

Ordförande Per BjÖrndahl

Sokre{erare Agnota Herlitz
Vårmeansvarig och hemsida GunnarWikman
Klubbmästare Magnus Westberg
Ansvarigunde$ållsgenomförande StephanBlomquisl
Ansvårig underhållsplan Per Björndahl

Suooloanter

Grannsamverkan Kajsa Ohlson
Underhållsp.ojekt Leif Thorin

Övaiga förtroendevalda:

tJtsedda revisorer SuoDleanter

Marianne Thyr Renate Schultz
Lena Brundin Anders Hellslrand

Valberedninq

Kristina Svensson
Cecilia Lorsell

Rudboda Väslra Samfällighet
Box6018
181 06 Lidingö

Organisationsnummer: 716416-9661
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Nigam
Thyr
Lorsell
Hiort
Dahlstedt
BerglöJ
Holgersdotter
Johansson/Sterky
Löwgren
Hybinette
Lindholm
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Bilaga 1

Gäluombud

Kronstigen
Barkstigen
Stam§igen
Stubbstigen
Bokstigen
Grankottevågen, nedre
Grankotten
Tallkotten
Fågelstråcket, sydvåst
Fågelstråcket, nordYåst
Fågelstråcket, nordost

Kronstigen 6
Barkstigen I
Stamstigen I
StubLstigen 14
Bokstigen '10

Grankoitevågen 3
Gran kottevågen 35
Grankottevågen 44
Fågelstråcket 30
Fågelstråcket 47
Fågelsträckei 65

Ekonomiansvårig

För handhavande av föreningens ekonomi ha. Evy Leuhusen Ekonomi AB
anlitats.

Styrelsen vill tacka alla som lagt ner inlresse och aÖete för atl vår lörening

skall funoera på eti lrivsarnt sått.

Föreninoans omf attnlnq

Föreningen omfatlar 137 medlemmar i lika många bostadsfastigheter.

Del år de lagfama ågama som är medlemmar i fÖreningen och röstberiittigade
vid ståmman ävon om de inte bor i vårt område Under året har nya ågare till
sex fåsiighetcr fått vålkomstbrov §li Rudboda och samfålligheten.

§tyraktns aft3to

Styrelsen har under året haft 7 protokolfÖrda sammant.åden.

Styrelsen har inom sig delat upp ansvaret och de olika ledamöterna och

suppleanterna har varsitt ansvarsområde. Se ovanl Dessutom har enskilda

ledamäer handlagt speciella frågor på uppdrag austyrelsen.

FörvaltninqBansyar och underhålkåtqårdet

Enligt föreningens stadgar och enligt lagen om förvaltning av samfälligheter
ansvarar styrelsen för fÖrvaltningen av föreningens gemensamma fasta
egendom som garage och parkeringspläser, !ärrvärmekammare samt
ledningar och kulve ar för vatten, vårme och avlopp. Till
gemensamhetsanläggningen hör också distributionsnätet för TV/IT (kabel på

vindarna m.m.) och undercentralon fÖr fjårrvärme belägen i

fjårrvårmekammaren.

Rudboda Väslla Såmfållighet
Box 6018
181 06 Lidingö
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Föreningen är enligt lag skyldig ait avsåtta medel ien underhållsfond.

Underhållsfonden redovisas i bokslutet.

Styrelsens främsta vorKyg fÖr planering av underhåll är föreningen§

undorhållsplan. Det kan konstateras att underhållsarbetet kommer att kräva

kontinuediöa och planerade åtgärder under lång tid framöver för att säkerställa

att föreningens gemensamma egendom inte förfalbr samt garanteras längsta

möilioa livalänqd. Det bör påpekas ati det stora underhållsbehov som styrelsen

seiråmover iite ueror på underläenhet Irån tidigare §yrelser' utan främst på

att många delar av föreningens egendom bÖrjar bli gamla.

I underhållsplanen arbetar styrelsen med en teoretisk modell som baserat på

teknisk och ekonomisk livslångd ger en progno§ för kommande

underhålbbehov. Detta har komplefierats med inspeKioner av punkter i

underhållsplanen som 'Tallit fÖr ålders§recket" och i en del fall har åtgårder
senarelagls, då akut behov inte föreligger. Exempel på en sådan åtgärd är
målning av plåttak på kallgarage såvål långorna sÖder om Norra Kungsvågen

som vid Fågelslräcket.

Arbelet med underhåll§planen kommer att vara styrelsens viktigaste uppgifl

under de kommande årcn.

Föliande åtgärder har vidtagits under året:

. Dagvattenledning vid Stamsligen 11 har bytts.

. P-rutor vid parkeringama långs Ekkronevågen har målats

. P-skyltar har satts upp vid parkeringärna vid Ekkronevägen samt nya

skyltar vid infartema lill samfällighetens parkering vid Fågelsträcket.

Sophantorlno vid Krcn-. Bark". Stam- och §tubbstqon

Under året har sopkärlsskåp stållts upp på samfållighetens tomter vid dessa

stigar. Kä.lskåpen beställdes äv samfällighelen men har betalats av de 47

fastigheter som använder dem.

Ansökan om fönättning ha. lämnat§ skickals in till Lantmåleriel under
sommaren 2015, i enlighel med beslut på 2015 år§ §tåmma och kvittens
erhållits atl den mottagits och att Lantmäleriet ska åerkomma når handläggare

utsetts.

lnlormåtion om vad som kan sorteras §om matavfall framgår av L:dingÖ stads

sorteringsguide:
atcr?www.iidrnoo.ssla§ttnipadll 8.598§001.1414806e52.i!.ia:ll;1141326875
I 1t 1!,§ojql!g§{u ide. §a

Rudboda väske Semfällighet
Box 6018
181 06 Lidingö

organisalionsnu.nmer: 716416-9661
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Matavfallspåsar kan bestållas frän Tekniska FÖrvaltningen och hämtas i

receptionen på Lidingö stadshus eller hämtas i den nya Atervinningscentralen
i Stockby. | Älervinningscsntralen finns påsårna lill vänster i infartsbyggnaden
och det år bara att hämtå - ingen förbeställning behövs.

Etbit

Undor årel hår en medlem skaffat elbil som laddas i garage vid Fågelsträcket.

Ordförånden och medlommen har övercnskommit ait medlemmen mäer
elförbrukningen för laddniog av denna bil och rapporterar till ordföranden sä att
övriga med bilplats i detta garage inte ska drabbas av oskäliga kostnader.

Det år viktigt ali komma ihåg ati samfålligheten§ elinstallationer i kallgaragen
enligt anlåggningsbeslutet är avsedda fff motoNårmare och att
anlåggningsbeslutet åvon anger alt elko§tnaden för detta skall delas lika.

Avsteget från likadelningsregeln har gjorte efrersom laddning av elbil även är
elt avsteg från vad sarnfållighetens elinstallationer i kallgaragen år aYsedda tör'

Det år viktigt att medlemmama år medvetna om a{ dlnsbllationoma i
garagen ln'e är dlmcnatonarade lör laddnlng av erbirar. Någon ensiaka elbil

kån fungsra, men redan vid två kan det vara för många.

tnnan en n'6d,tem övervägar afi skafia en dbll är det vlMlgl afi
medtemt ron konlaklar slytds tör alt Ådgöra om laddning
öygrhur,uc,' ge, är nfiltig t §mf tlghelal?§ garage.

Om det ör sig om tiånsle-eller fÖrmånsbil kan det kråvas att laddmöjlighet
tillhandahålls åv aöstsgivären dtersom sarflfålligheten inle kan garanterar att
laddmöilighet går att åstadkomma i samfållighelens garage.

Styrolsen har i dot låge dår valE sig bilbranschen eller §yrelsen vet om
olbilsladdning kommer att bli fråmtidens dominerande sått ått energrföEörja
bilar sånt ut sn enkåt till medlemmårna iör att få medlemmarnas syn på olika
f.ågor kring behov av att kunnå ladda altlilar.

Svarslrekvensen på enkäten var 48.9 %.

. Av svåren har styrelsen kunnal se att ingen vet hur snart elbilshddning
behövs, om det behövs alls, då alla svarsaltemativen fick ungefår lika
många svar.

. §tyrelsen kunde ocksä se en korrelation mellan hur länge
medlemmarnå räknar med att bo kvar och hur positiv man var till att
möjliggöra elbilsladdning. De som råknade atl sålja inom några år var
mer negativa till att investera i laddningsmÖjlighet ån de som råknade
med att bo kvar långe.

Rudboda västra Samfälligh€l
8ox 6018
18106 Laditlsö
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. På en punktvar det stor måjofiet bland de svarande och detvar att den

som vill ladda en elbil ska betala för det, 91.8 % och meryafter' 72.4
oÅ, varför att det skall bäser8§ på uppmått elfÖrbrukning.

Hur styrglson änkt hantåra frågan framöver

. Styrelsen fortsatta hanteing av frågan är att ,örsöka se vart
bilbranschen är på Yä9.

. Om branschen ser ut att gå mot laddningsbara elbiiar så kommer det
att kråvas åndring aY anlåggningsbeslulel innan några åndringar av

elinstallationer kån gÖras. En åndring av anlåggningsbeslutet kan bara
göras efrer stämmobeslft (om det inte kommer lagsliflning som tvingar
fastighelsågare att tillhandahållå laddmöjlighet i garage).

. Styrelsen måste även försÖka hålla sig uppdäerad på hur den tekniska

utvecklingen av laddstationer och sma( slyming av dessa aamt

måtfing av €lförbrukning går framä.

. En ytterligare möjlighet år om det skulle upp§å en marknad fÖr

outsourcing av laddtjänsten, dvs samfälligheten låtet något

utom§ående förAag gÖra installationor samt sedan ta betalt av dem

Eom laddar bilar i samfålligheterc garage ungefår som medhmmarna
idag kan ha bredbandsabonnemang mm ho§ Comhem utan

såmfå[ighetens inblandning.

Eör3g8dljc!

Föreningen hal sedan långc en ansvarsförsåkring hos LänslÖrsäkringar
Stockhoim vilken tåcker genom olycksfall, brott eller på annat sätt uppkomna

kostnader i gamband msd §kador på föreningens eg€ndom Försåkringen

inkluderar äv6n skydd mot ekonomisk brottslighet

Genom seryiceavtalet med Villaägarna har samfålligheten även en

olycksfaltsförsäkring som gället Iör medlem som arbetar på uppdrag av

samfällig heien.

Avtal

Föreningen haa ett serviceavtal med Villaågarna. FÖreningens medlemmar är
inle automatiskt ånslutna till Villaågarna, utan det år upp till respeKive
fastighetsågare att sjålv besluta om medlemskap eller ej.

Föreningen har också tillsynsavtal och jouravtal med FORTUM, som ger

regelbunden tillsyn av fjärrvårmecenlralen samt telavhjälpning vid akuta
felsituetioner.

Ett avtalfinns med Martin Olsson, vilkel gersamtliga medlemmar rätl att handla
på fördelaktiga villkor. Medlemskap uppges i kassan.

Rudbocl. Väslra Sämlällighel
Box 6018
18'1 06 Lidingö

Org€nisationsnumme.: 71 A{16-9661
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Vämosvstsm och värmomåtnino

Kostnaden för vårmeförsÖrjningen blev lägre ån budget fÖr år 2015. Detta kan

framlör allt hånföras till att fÖrsta kvertalet var ovanligl varml.

Sarnfällighelen har sedan hÖsten 2013 ett modemt och tillföditligt

vårmemåtsysiem som kan tårEvlåsas via radio. Fjärravlåsningen sker efter

varje månadsslut genom vårmeansvarig i styrelsens försorg. Värmeansvarig.i
styrelsen gör en rimlighetsbedömning av avlåsta värden, men styrelsen vill

uriaerstrykä att de{ åa varje faslighetsågares ansYar att övervaka sin egen

vårmeväxlare och såkerslålla att den fungerar felfritt. På 3 st vårmevåxlare har

under året Iel uppstått ien reglerventil, vilket medfÖrt höga flÖden i

vårmevå{aren och därmed högå flödeskostnader för fastighetsågaren.

?015 var skillnaden mellan Fo.tums uppmEitia värde fÖr vårmeftiörukningen
och den sammanlagda uppmätta förbrukningen av Samtållighelens
medlemmar ("kulvartlirrlusten") 23,5oÅ. Ett historiskt sett normalt vårde

Forlum har en debiteringsmodell som innob& en extra åWift fÖr hÖga

returtempeE{urer och en bonus för låga returtempeEturer. Samfålligheten
betalade år 2015, 162,'175:- i extra avgilt för hÖga returtempe.aturer'
Motsvarånde siffrå fö t 2014 vat 167 ,674i. AKiviteter pågär kontinuerligt fÖr att

försöka yttedigars reducera denna kostnad. Hög relurvattenGmperatur .har
flera orsaker- och år avhängigt vårmesyslamets efektivitei både hos

medlemmamas lasligheter och hos Samfållighetens vårmecentrål Styrelsen

uppmanar m€dlammama att se till a{t toglerutrustningen på den egna

vämevåxlaren lungerar korrekl och år rått inslålld.

cr.nBrmvarkan mot brot

Det pågår ett kontinuerligt arbete nårdetgäller brottsfÖrebyggande verksamhel
inom ;mfätligheten. I styrelsen tinns en ansvarig för grannsamverkansftågor.

Vidåre finne det Bn kontakt med samordnaren fÖr Lidingö Stads

broitsförebyggende råd når det gäller broltsförebyggande frågor.

Granngamverkan tåa åvsn upp som en s€parat punkt vid varie styrelsemÖte.

Ämnet har msd åndra ord varit under ståndig bevakning för samtållighetens
räkning. Det äer§år att se hur polisens omorganisation i år kommer atl påverka

kontaKoma med polisen iflamliden.

lnge brott av allvarligare karaktär inom samfälligheten har kommit tillstyrelsens
kannedom under verksamhelsåret. Information skickas vid behov ut till
sarnfå ighetens medlemmar som i allmånhet beskriver läget när det gäller

förebyggande åtgärder såmt annan relevant information om händelser i vårt
nåmm.åde.

Rudboda Västra Samfållighel
Box 6014
181 06 Lidingö
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Föråninoens homslda

Under årel har ny information lagts till, t ex

. VårmeföÖrukningsn 2015 för samtliga fastigheter.

. §apeldiagram har åven lagts upp som visar bl a energifÖrbrukning

de senasle lre årsn.

. lnformålion om nya faKuredngsrutiner av vårme f o m 2016.

Adressen till hemsidan år www.vastrarudtodt §e .

Ekonoml

Undgr året har samlällighsten§ bank vadt SEB med kontor i Lidingö Csntrum
Anvåndåndet av SEB ger fÖrenklingar både fÖr sarnfällighetens firmatecknare
och tör Evy Leuhusen, som vi anlitartör boldÖring och lÖpandel€ssörs" tjänster'
Firmateck;ama och Evy kan allå uttÖra olika banKiånsler via Bank på lntemet

och Telefonbanken utövor sjålva bankkontoret.

Till Undorhållsfondon övertörs 250 000

pöreningen hariill sitt förfogande fÖljande disponibla medal (öresavrundat):

Arets resura 263 tze

Sty16lsen Iörsslår följande dispositioner:

Summa

Föreningens rosultat och stalllaing framgår av efterfÖljande
balansråkningår (Bilaga 2)

263

resultat- och

Ruclboda Våstra Sanrfållighet
Box 6018
181 06 Ladingö

Organisålionsnummer: 71641$9661
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Siephan Blomquist

l ---a'A-- -
L-rr.i-- ]-!oa:-..
Leif Thorin

Lidingö dag som ovan

Per Bjömdahl

Kajsa Ohlson Magnus Westberg

Rudboda Våslra Samfållighet
Box 6018
181 06 Lidingö

orEanisationsnulrlme. 716416-9661
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Rudboda Våstra Sanfållighetsförening, 7'1641&9661 får härmed avge årsbokslut för

räkenskapsåret 2015{1 41 - 20'15-12-31.

2(4\

Resultaträkning

Belopp i kr

M6dl€m§intåktoa
lnbetält till und€rhållsicnden

201tu1-01-
201r12-31

247 572
411 000

201401-01-
2014-12-31

248 803
328 800

65E 572 577 603

Rörgtrr€rrg ,(oslnadot
Övrioå åxteme koshadet 4@ 25O -569 354

ffirt rr.nltrl 258322 a249

R$ulal rrån li?Ensielta pos,P,t
Rånteintåktor och liknando resultahoster
Råntekostnåder och liknande resultatposler

4 451 2 713
-24

Rorultat eft6r finåntiolla po.tor

Rolultat före rkatt

263173

263173

10 938

10 938

Arrtr roaultat 263173 10 938



Rudboda Västra Samfttllighetsförening
716416-9661

Balansräkning

Bdopp i kt

TILLGANGAR
Anläggning3tillgångar
MarerielIa an{äggnit?g,sl Uengar

201r12-31 2014-12-31

3(4)

och mark 100
'100

100
100

anlåg0nlngltill

Omsåttnin gstillgånger
Nottftls,ig, ,odrlngat
Medlemsiordringar
Övriga ford.ing€r

100

FörulbEtalda kostnadq' och upplupnå intåktor
3 628

36 166

7 637
5 390

35 396

537 441

48 423

131362xea§t och bnk
Summa omsättningstillgångar 1ffi214 1 36'' 445

EGET KAPITA! OCH SKULDER
Eget kapftal
Bundet eget kapital
UnderhållEfond 32S 061 329 061

F,itt eget kpitel
Balansorad vinsl 6ller förlust
Aaets aesultat

329 051

39 479
263173

329 061

28 541
10 938

302e,52 39 479

Summå og6t k.pital

Kortltls|lg, skulder
Loveaantör3skulder
Medlomsskulder

631 713 368 540

344 039
295 593
328 969

407 777
262 399
322 869koslnader och föTutb€talda intålder

968 661 993 045

MTIA EGET KAPITAL H SKULDER 1 600 314 1 361 585
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Rsdovisningsprinciper och bokslutskommsntarer

Belopp i k om inggt annat angos

Noter

Not 'l Bvoqnader och mark

4(4\

Allmänna redovisningsprinciP€r
Arsbokslutet har upprättats i enlighet mod Årsredovisningslagen och BoKÖaingsnåmndens allmånna
råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från BoKÖringsnåmnden har i ftirekommande fall vågledning

håmtats från Redovisningsaådets rekomm€ndationea.

Värderingsprincipsr m m
Tillgånga( ;vsåttning€r och skuldor har vårderats till anskaffningsväden om inoet annat anges

nedan.

Byggnader, ackumulerado änskaffr ngsvården:
-Vid årgts börian

Byggnader, ackumulerade avskrivningar €nlig( plan:

-Vid årets bö.jan

Mark, anskaff ningsvårde
Redovi..t värd. vid årot slut

2A1512-31

1 127 117

1 127 117

-1 127 117

-1 127 117
'100

100

2014-12-31

1 127 117

I 127 117

-'l 127 117

-1 127 117
100
t00

Egot kapital vid är€ts ingång
Årets resullat

Eget kapital vid å1016 utgång

Underhållsfond Balanserat resultat
329 061 e9 479

263173

329 061 302 652
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REYISIONSBERÅTTELSE FÖR
RUDBODA VÄSTRA SAMFÅLLIGHETSFÖRENING

Underiecknade, utsedda till revisor att granska Rudboda våsta Samfällighet§fttrcnings

räkenskaper och lörvaltning uder verksamhetsåret 20 I 5, fitr härmed avge loljande

be*ittcise.

För fiilgöraode av vårt uppdrag har vi tagil del av Breningens råkenskaper, styrelsens

protokoll samt an&a handliogar, som liimnar upplysning om föreningens ekonomi och

örvaltning.

G@skningen har ej givit anledning till antn&lning, varför vi till§trker att den av

stlaelser framlagda resultat- och balan$äkningen per 31 decemb€r 2015 faststiills och

att s§,rclseo b€viljas ansvarsfrihet ftir 2015.

Lidingö den/fmars 20'l 6

r./ot ttu" fQ t?rl{iUu'b)h,utu-.
Marianne Thyr l,ena Brundin



Rudboda Vä8tra Sarnfålllghet 2016-03-15

Bokslut räkenskapsåret 2015 och bud§et 2016

Bilaga 4
Slda 1(2)

Budgel2015 Uttall2015 Budget2016

VidaEfanurcrad. kctn.<l6r

l l viddelaKuddde t<odhadq
VåmdlGlnåder
Comhem Käbel-TV

y,1 K.§lhadar san vidqelakluohs ttl] fradlefrtuda
FjårndrmeFodum
Comh.m KabelTV
El-dgilter Fonlm och Ell.uo

-2.45a.976 -2,160,216 -2,204,331No12

2,481,044

-101,064
67 980

2,447,UA 2 264,331 Not 2

101,S23

-101,928

-702§
101,029

43210
vA da,ne' _2100 1981 2 100

oersumha 2d22120 -2326/36 2,433 595

ö6Mlndningår lill avdknino§konto

105,2i6

Nåilo vida.dakhf erådö koslnader

Em]äfi uid.rhS'rb"do.t

Medlåm$vgitl6r
Övdga iniåkts (no1io)

l, Faktu@ade et8ältnkg
uhdadåistond

?46.600 246,600
a7?

411,000

2€600

575 400111,000

summa ltrtåkt r (dkl vlrm. Bm r.d.r h)

s.ödot.ng
LåndÖBtkdngar
§€iicoa!'t l vil.åqåm6 Rikiö.bund
stydr@Nod€n
Rryson.aBode
Strre€Bammentåd6n

Ghnm.mvakan toot brott

F aluBnn!§6€Ni.6,sEDAB
TilLy. Fodum samt aNode "hustomto

aon roiekt
4lb.§Svaallin€r nh
RodoviBninodjånsle,
Ir-!a6ter
Bank-. oo6t o.h lrokvgln

65.f,600 658,572 822,000

,37 000
11,000

,21,000

-44,500
-5000

2 000
-1 000

-36,000
,20,000

1,000
-1A,000

-32,000
1 A00

-3 600

-10000

13 500

-1,935

0

42,924
,10,875

0

-11,964
.29,875

37,000

10,130 11,000
-20,550 -21,000
-44,500 -4d,300
-5,000 -5,000

-12,000 -8,883 -12,000
-2,000
-1,000

48,000
-25,000

1.000
1a,000
-32,000

1,600

-3 638 -3 700

o'v 6vlu k.ÅLad.' 0 50 0

Delsumma 245,900 205261 262,400

t i Uhdqhelskosthadet
Reo€bton/underh r*noheler
Repa.ation/underhå11 måt6y3iem 0 10,000

,440.000 194,969

R...d'on/und6måll varmBdsm 50.000 0 _50,000

500,000 194,969 560,000

-745,900 -'110,250 -s22,boo

§erltat röE flrå.3'.lh p@Gt 383rm 25A322 -100,800



Rudboda Västra Samfållighet

Finansiellå rnråkier ch kctnader
Ränleiniåktår mm

Rånl.ko§tnader

2016-03-15 Silaga 4
Sida 2(2)

0

0

0

0
4,85'1

0

Summa nn.nsiellä po.ter /l,85,,

{9,000 216,031

11,1t2

§a,600

-16,200 Not,{700

2016 övergå. smlålligheten til måM.kd.brte.ing av vämen i efie6kot Oet inn6bfi alt
ooliminår&bit6nns t våme lpohdr och att på laklutan r tebrhn linns vo dig våmeko§inåd lÖr

uh(ter ll Budrei ?016 redovisas prelrminåt debdorad€ kostdder lÖr comhofr Kabel Tv, sahxoa
Elavglter (tatCen, vårmeceniral.n o.h Comhem) inkl vA_.vgifter lÖr vtmgaEgei

Und.. K1 Bud!€r 2Oi6 r.dovls budgetaåd. kctEder tfi Comh.m Kable!ry ELavqtr* samt
va-tuodre u;doi Fnuån 20l7 9Ö66ndia skn,ng ve'kn! ldlnao ,åm'06 med idig.r"
dob.roEd Dre,mrur \dmo ovedorruncrshotl kedi66s/o6Dne6B f6t0neis.qa 6' i

$nb,.d m€d fäkrur.. 1l€brEi 2017

Fråm.la ailedning ilieikden ll8n bldqEl årat all. ålqå.der darerad€ 2015 hå' de hunn s

med §. åd.n v6kamh.t§Ltråilgb.n

,Av årelB €sltåtot iöred& at 25O.OOO. 1216.031 I + 33,969: ) dertÖrG nI und6rMll§ro.don och

åte6todån. 13,173 . öv€rlr6lill rry låkri.4

Styrelsens sstimat för Underhållsfondens uwockling 2016

semt budoeterat ostimat och förväntat utfall för 2015

ingåendo balan. ud å€t6 börtan

M.dlarm..nd Mdilrlinoår lndd årct

Ropårrjonlu.d{hd! tu6tgh. er

R€paEriodundefi äl måt3,3lem

ReprEton/und.$åll våm6t§lem
Öwnönng frå. åD13 r6ultal

balans eltor lör€.1.§na öv.itddnqar

Budqel20l5 war 2015
a29,O6r
411,000

-194,966

0
0

5?9,001

575,,100
-600,000

-10,000
,50,000

0

2ff,790
411,000

440,000
-10,000

50,0!0

7t0



Bilaga 5

Förslag trån Valberedningen 2016'03'10

Ordinarlo styr€lseledamöttr

Per Björndahl- kvarsiär '1 år (valdes på två år 2015) ordförande

Slephan Blomquist -Omval 2 år

Gunnar Wikman Omval-Omval 2 år

Nina Sirvell Mätlhews -Nyval 2 år

Patrik Svensson -Nyval 1 år

§uppl6anter

Kajsa Ohlson -Omval 1 år

Leit Thorin -Omval 1 år

Revborer och revisot3suppleåntor, omval 1 år

Ordinarie:

Marianne Thyr
Lena Brundin

Suppleanter:

Ranaie Schullz



Rudboda Västla SamfälligheEförening 1(1)

Bllåga 620'16-03-'t 5

STYRELSEN§ FÖRSLAG TILL VALBEREDNINO 20I6 - 2OI7

Agneta Herlitz
Stubbstigen 7
Aqneta.Heditz(Ok.t

Cecilia Lorsel!
Stamstig€n 8
Ceclli6 Lorsell(Alonu m. com

Krisiina Svensson
Grankottevågen 28
kristina.m.svenssonaAä&al*a iedlinoen.se

Agneta Herlitz år sammankallande.

Rudboda Västra Samfällighet
Box 6018
181 06 Lidingö

o.gsnisations.rummer 7'1641&9661



Rudboda Västra §amfällighetsförcning 1(8)

Bllaga 72016-03-15

BILAGOR

711 Motion rörande individuell elmåtning igarage
712 Motion rörande omförhandling av Comhem-avtal
713 Motion .öranda Facebook-grupp föt medlemmar
7t4 Motion rörande LidingÖ stads angrånsande grÖnområden

,

1.1

illOTION RÖRAI{DE I'{OIVIDUELL ELiIÄTI{ING I GARAGE

SWREL§ENS FöRSLAG

Styrelsen föreslår att motionen avstyrkes med följande motivedngar;

. Molionen strider mot anlåggningsbeslutet.

. De elmäare som finn§ ivbsa åv samfällighelens kallgarage behöver
bytas lör att uppfylla kråven på målnoggEnnhet och tillförlitlighet enligt
de rcgler som Swedacl harför sådan mäiulru§tning vid anvåndning för
dobitering.

För att kunna införa individuell elmätning behÖver anlåggningsbeslutet åndras
och nya elmåtare installetas.

Styrelsen bedöme. åven ått de hdjda kostnadema för nya måtare samt

adhinistra{ionen av mädata klad Överstiger de besparingar som en medlem

som nästan aldrig anvånder el i garaget skulle tånkas kunna få

Dessutom bedömer styrelsen att en mindre ändring av elinstallationerna kan

komma att våla bortkastade pengar om samfälligheten om ytterligare några år
måste ändm elinstallationema radikalt i både varm- och kallgarage iör att

möjliggöra laddning av elbilar.

Det kan tillåggas att styrelsen har gjort avsteg från anläggningsbeslutet och

dess likadelningsregel av elkostnaderna eflersom laddning av elbil även är ett

avsteg från vad sarnfällighetens elinstallationer i kallgaragen är avsedda för
enligtaamma anlåggningsbeslut. Det innebärattden som laddar elbilfår betala
lör det.

I §wedac - Siy.g§ql för ackreditering och teklisk kontroll. 
-,-

Rudbodå Västå Samfällighel
8ox 6018
18106 Ladingö

OrgånisalionsnLrmmer 716416-966'1



Rudboda Västra Samfällighetsförening
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Bilåga 7

STYRELSENS FÖRSLAG

Slyrelsen ,öreslå. atl motionen tillstyrkes med fÖljande motive.ingär:

. Nuvarande avtal år flera år gammalt och kom till når kabeLTv-näet
uppgraderades så att medlemmar som så önskar kån erhålla bredband
mm viå nåtet.

. De investeringar som Comhem gjorde för att kunnå erbiuda

modlsmmarna bredbandsljänster bÖr vara avskrivna' varför elt nytt
avlal med lågre nivåer borde våra möjligt att uppnå.

Styrclsen vill dock påpeka att anläggningsbeslutet inte tillåer atl la ul olika

aygifter bercende pä om man anvånder samfållighoten§ kabel-Tv-nät eller ej.

Det innebår att för att kunna differentiera avgifren så måste ör det törsta
anlågoningEbsslutet ändras. För det andra såtinns det idag inte hell€rmÖjlighel
utan ytterlioaro äldring av installationen att koppla bort medlemmar som inte

villanvånda Comhem från kabel-w-nätet, vilket vore lämpligt om diferentierad
avgift skall vara möjlig.

Styrelsen ansor dårför att dst år en snabbare våg och billigare våg till lågre

avgifrer för allå att göra en omförhandling av avtalet med Comhem, ån att först
få till en ändring av anlåggningsbeslutet och därefrer åndra kabeLry-
nätsinsiallålionen så att enskilda medlemsfastigheter kan kopplas bort

Dessutom skulle en sådan åndring riskera att öka koslnadernå för underhåll av
nåtel.

Rudbode Våslra Samfållighel
Box 6018
181 t6 Lidingö



Rudboda Västra Samfällighetsförening 3(8)

2016-03-15 Bilaga 7

3

3.{ STYRELSENS FöRSLAG

Styrelsen töreslåt ati motionen avslås med töljande motivering:

. Att driva en slulen Facebook{rupp ligger ulanfÖr samfållighetens

ansvarsområde åven om slyrelsen ser vissa födelar men också

naekdelar i foam av ökad arbeGb€la§tning på styrelsen.

. Att driva en Facebook€rupp kräver alt det finns Prson/peEoner som

hartid och möilighei att admini§{rera dcn och siyrelsen har bedömt att

den tiden finns inle inom §dyrelsen.

OaKal punktsrna ovan sä ståller sig styrelsen posiiv att ha lånk till en sådan

Facebook{rupp på samfällighetens hemsida om dei finns personer i

samfållighetens som är villiga att driva en sådan grupp

Rudbodå Våstra Semfällighet
Box 6018
18106 Lidingö

Organisålio.snummec 716416-9661
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4

4"' STYRELSENS FÖRSLAG

Styrelsen löreslår att motionen av§tyrkes med löljande motiveringar;

. Styrelsen har noterat att på senare å. haI intresset för att skÖta

såmfållighet6ns egna gÖnområdsn på t ex "fixardagaf,som
gatuombuden ska organisera, hell klan minskä

Att iett sådånt låge ingå avtal med LidingÖ §tad om tackmannamåssig skÖtsel

av ytterligåre grönområden finner styrolsen olåmpligt.

Styrelsen vill dock påpeka att det linns iem tomisr som samfålligheten åger där
ståd€ns skötsel av sngrånsande grönområde eller buskage emellänåt lämnar
en hel dsl atl önska. De lomler som awe§ är Bokollonet 1, Ekollonet 1,

Grankotlen 1 , Tallkotten 1 och Bokstubben 10, dvs tomtema med kallgarage
tör Boks{igen, för nedre Grankottevåger jämna nummer, varmgaraget'
peakeringan vid Grankottavågen samt Fågolsträckets garage. I synnerhel den

lisia tomten har €,tt buskage på stadens mark som gör all fukt sållan torkar ut
på asfalten söder om garagen och moBsa har etäblerat sig ovanpå asfalien.

Styrolsen föreslår att istållet ska ståmman ge sly.elsen i uppdrag att kontakta

LiAingö ståd angående förbåltrad skiJtael av både grönområden invid

samfållighetens och medlemmarnas tomter i området.

Rudboda Västra Samfållighet
Box 6018
181 06 Lidingö

Oeanisälionsnummer: 716416-9661
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l.idingö l0l6-01-l ltTJII
Rudbodu västm Samlällighetslörcning

Motion on ändrad dcbitering av el i kallgaragcn

§*kgrurd: M,rd mledning äv.lliilJ.rlllten och baligrurdtintir$ulionen- sonl nliiti.,
.liclats r.. ,inner \ i ird logclåge! as iindm dcbitcringcn ar rlrn i kallgaragen.

liir3Irgr 
^lt 

d« §r..it irtil.s indiriducll dchil§.ir1& crier §tpfiäll el-liirbruknlns i gtrll8.lr.

l:l-måla.ll Ilons rl,dan. lidig§.e d.hjrerädcs cll.r uppmii( ('*rruknrrrU.

Iriirslägs! is kul grluomhsdc. Nli[sr .l-nråiama 1 ga§[lrr. l)el rar sa lidig$. .r.i det

iungcradc utmtali.

"''r l.a,l'^' :..: i '1'"

I
Ilrg.m.. & K€6lin Krrlsson



Bilaga 712

Motlo, ttll Srrdtod& Våtr. Srmfilllriet rör.trrut Åt§tln&t 2015, anllend!.nle8,inFb.dtt
om xabel-Tvnålfö. §åmfirllltheten,

SyFral m.d denna motion är attSe styrelr.* iuppdraa atlomtörhandla nuvåä§de avtalm'd

Coma§m, ramt ått då tå hanlvn lill .tl dalllnns en mrnoatsi som rnte ha' intrå§te av atl 
'ytlja

åniaagrrng.

Vrd2a:.ilårsståmmaladeunderteclnadlramenmotronfö.attseÖvermdjliSh€t€rneattrntd|al'ber
iställ3l16r nuvarande Kåbel-TV anläg§nant. Resultatet av denna rnotion §kull€ man kun'ä

.smmr.rfatt m.d ått de möjluheter r§.n praktisklstår tillbuds år entingen to. §nska'dt medlemma'

aä aarlrtä slgtillTelia öppen F'ber o€hldl.r atl §emtiilliaheten blter ut Nabalwnät't i§mbt'd
mad all avtalat 8å. ut med Comhem 2018. Parallallt taaas det förra året ett ianska §valt int"ste töt

alte...av Nå hos måioatetcn åv mcdlelnmarna .nlitl3.iät utförd av styrellen

Oel ta§.s rlock en minoritet som inte ki.de att da l(al} vartt till2018 Så.a''f.liö Öppen fibethtd'
.n k mpanj under hött.n §, ånslötsE mtrSa av dc§!..

samftil,ighetarsanlägEninlsbe§lutsåaaaaL§aatillfttrmånlÖrmedlemmatn"'allti'|lh'ndåh'l'tel'
xrbri-"fv6ät, att mån har.åtl ått görä rel vlå tastisbEtsig.mas bYggnader, ta§1l ålt man htt€§ å11

r. h.tilt.v alla tor denna Sem"nsamh.trrnlä88ning

l)e som anslutit si8 tllllelia Öppet äiä. ienliShctmld anläggningsbc§ltltl stå för då 
'o§ttåder.om anläg8ninS€n har,l:köm.lla tad.a ldag in8år rndatt etl antal a§.loat lan'ler i av8iften' För att

tå iillgåX tilldiEitala trntl€r, intett.l samt telefoni§ mårte dcn.nt*iltJ! lastiShetsiigattn teclna

ett agat.vtal med Comhem.

Detår..htiwtroliglattcotthta.i.telår8..harnågralakeav§laiv§,inve§t'dn!§'§ttn'd'rtdrvårt
kabel-TVrätdå avtalet har rulkt så pats långe. Samtidttvill Co§ie'n§lvatviJ gitna behållå
gmfällirhatan som i{tnd. ta.tör är dct reLtivt troliSl att Samt§ll.3h*en hat t€Ltrvt Soda

moiligheler lrll elltr. avtaldå.lelta kanomförhandlas under2017l:018.

Med inl.dnin8av d.La fttrhallNnde st anrariag dat år viklitt.a !§relsen undar året påbo4ar en

fdrh.ndlinS med Cotthaq! toln ttttar tillått Inöta de fötänd.ade tarhällande inom §amfålli8heten'

Dvs att d e iestå vsrk . vårn nöidr med anldSSningen och andr. i.t. iiin§re dytti" den'

Jrs fd{erl .al1tlemm., gerSty..lscn i u ppd..f, atl ..ttA.hand I. avt letmed Comhem med bbrian

nårta å.- O&far\arldlingtn skrllsyfta dll:
. Äil ln;.imcr. loslfiåd.n för anlä88.in83n iar d. 5om inte nyttbr det, dv5 de 9om har vålt

att.r§'irla !i3latlTelia Öppen Fibe.- Helsl lraa atn !åra aoll.

. Att.i airnera k §lnaden för Comhem§ tjä.ttsrtir de §om nytljar anlä88nihgån'

Rudboda 2016 0l 3I

r 6-r.iL -'-hr<-n6ir.l...r ..h
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Motlon till Rudboda väst a Samtålllt t.ttfii{enhts &5r€m.llt 2§16, 
'niå€rdc 

upptåttrttt w
Facebool tiupp lö, medlcmmar.

Sytle med denna motioni.a att Se t§relten i uppdragalltla" en Facebgok trupp t'r atl 
'kapa 

ett

uidkat ori bättre flöde av info.$rlia§ anellan §tYrelsa oat rlrsdlemm'r saftt rt'll'§ tnedlemmar'

samfälligh.ten ha. sedan många å. lrllbak. .n vål fun8e,ande och §tmärkt hem§idå 9å h'm§ida'

krn man få rnfo,thation om i pnna!, allt soln rdr gamlå,lighlten Det 
"ns 

§åkert eh d'l §om ktn bli

battr§ .!sd hemlrdan, men i p:i&rp så är den 5å bm man katt be8är' 5om medlem Så vad skllle en

Fa.elrook grupp kunna åstadkotma §om inte vår hemridaa Sö'?

L .miåal6t I stori och sätedi&.n så även ho' vårr medlemmar tå har nå§tan all. tillSånStillen

sma*thona mad appar. fa aY de mrst använda apparna ät F cebook Och en av de tneel thvdnda

lmllilnernalåfacebook..des-k.''.ebqokSrupperna..a.eb§okgrupperanvändsidiSydldigt
ol. a! t6,ani.ge., för.tag, oltentlig ve.k.mhet och andia Sruppe' Jom dnsk'r cn t"bb
i.ao.måtionsvä; tilltint &§dlemmaroch ötukar e* livliSt info,mationlutbyte ntclla' !inå

r§€dlemmrr och mellan ttYrais.företag/grupp och 8'uppmedlom$tr'

Medl.mm.rna i en grutp k.n åklivt fölF §in Srupp och oocd'lb'rt få en notitittirg då nå8ot lä8$

.pp i trupp.n- Detta k.n fiat Saraa ankelt på §ln Smaiphone sller PC Det t' ivs' valdiSt enkell at:

laSga upp inlå88.

facebook aruppen kan göras slutan, §å ttl endttt ilrbiudna anvånd'fe ktt 
''i 

medlemmaro'h man

*en ha olr ådmi.islraidr som bestämme, övea vil|r gom blir mrdl"nt]tt En grupptdminist'aki' lan

ävcn tå bori inlt38 §om mah inte önakar i trrilptan.

Med €n at..book SruPp skulle Samfätiith.len kunna åstadkomr!|t ftliande:

. Sa§ att komplemlntfå ut inlortalion blixtsnabbttill 
'§§dl'mm'r'. Madaemmar tan på samltIa t tt tarbbt inform'6 tndtt §edlemmar om §leIofi hånder

rned ånknytning tlll §amfillt§h.ten.
. olrkussion.r kan §kapat rt,nl ttlla8/problefitatik/mdiliahtter som upptlå' i !ämfälligheten'

r Madlammar kan iip§a vat..d.n om sådant 5om k arg" andra mcdlemmar'

. Akliv diålot och konttkt k . tkatas mellan mtdl'mmtt tom ihte ha' tid $c[ möjlighet att

aräft , på 8.ta., men rom t .sle önskade att mtt hade tid'

§k.rligcn är det så .tt int§ .11. år .nslutn. cller ä. .ltiva invändare till F c'book i'om

§mfäliigh.ten. Da.fii. t, dett. ett kompl.mant till h.mtlda och brev'åda lö's§tolse och

§adlemm.r ått komm[*iaara med ]rarahdra.

lag år overtyBad om til t. tac.book Srupp skulle 8agn. både Samfttlighei€n o" medlemmalna'

läg för.rlår al15tåm§3n ger 5ty.clt.. ittrdraS att uppråtta en FacebooiSrupp för Samfällighelen

ramiattadr,rnrtl.er.d.nsamrnå.§§r.,ranbörsättaappetttyft'ochmålmedgruppen'vilket
administråairen fdij€r o.h användd I at.§ak.ingen av SrLlppst 6tuppe' bör vara §luten'

Rudbodå rC:a'O1-29

p?tdk sv..'son, 6ftnkottevä8en 27,141 0709335588 mailtalrlt §vensson@telenor'corvi
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Motlon tlll Rdboda våstra Samlålllgiealörsnin§ Åt§§tämma 2Ot6,ln§åtrde hanterlnt tv

8rönområdrn tillhttrtnde udlnSö §ad i Såmt*lllti.t€ns nårhel'

§yttet med denna rnotion är att 3e stYrelsen i uppdGg att 8e samfålliti§ten 
'törre 

triheter att roia

och awerka skog i dlrekt anslu'tntng till rnedlermatna§ fustiSheter på kommunens märk'

lidiogö rtads srönornråden i direkt ansldnrng lill §§mfälliSheten ät på mångt§ 5tällen dåligt skdtt?

och har negtalv inverkan på våra hus. Bland a.rrltå har måoga hu§ på övre del'n av

6rankottavi8en daabbat§ av rötå och mö8el pN gtu§d av den tåtå växtligh§len Samtidigt har staden

inlsrt en slenhåtd policy nä. det (älaer alllo..n alr §kogsröining, då rn del fastighetsågare betett sig

§senmäkaigt när det gälle. ävtertning isi6nä,4 lägen

So.n enrkid fastiShet§ägare cller ent Jom 3§trp.v fästigh€tsä81rt tå ;r d't på Srund av Lidingo

stadr htll.rng nt.t intill omailigt att lå lill §:t.d någon form av g'll'ing ell" tö]tin8 på kommunan§

må*.

,ärcmo! :å år det rolativt a.rlilt att ladinga gtad §kulle hör§am.,t om en hele samfälltgheten to( upp

problemrliken och i 8od samvetka. fia, ao.rmunen tog t a,§ aa lö§nin8'

]åg önska..tt ttamman 8er i uppdra8 iill t§.elsen ått §kipa .n ditlgg med kommunen i tyfie att få

lilirta.d till röining och ga,,ring pa d. trd.emråd€n 5om tf, airekt antlut'ing till samlållighel3'it

firtigh.ter. Försla3Svit .lrelat en pe§on i styrelsen aotv"ig för rdni'8 Röiningerl' liktom atteLl
o.h koitnadeo av d..lt.,nma, ekall dverentlomma§ i L§a§ntqs t"llan de fa§tighet"" totn ligger i

ar§lutnang till ett g.önområde tom tehdver åEardas lili§tånd *vetk3s mellan r6itln§tånsvarlS I

rtyraarer, komm|,ncn och bat iaaa f§tighcttå8are.

Sudboda 2016-01-3t

Patrik svent.on. G.arkötieväsen 27, tel. 070933§58, mrrl patrik.sven'§ot@telettt'com
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Motion Ull Rudboda Vä§tIa §åmlltllbhet§fÖrenh§ År§tåmm. 2016. at§aede hantcrlnS 
'v

gr6nområden tlllhör.nde UdlnSö §tad i Samt*lliihGtsis närh.t.

§yftet med denna motion ä. .ll3e stYrelsen i uppdrag att 8e tamiälli§heien större lriheter att roia

o.h awerka skog i direki .ntlulning till oedlemmarnas fustiSheter på kommunens merk'

ladi'l8ö stads grdnornråden i t'..kt anslutning till Samfälligheten ir ,å 
'nångt§ 

§tällen dåligt skdttå

ort! har negattv inverkan på våta hus. Bland t.[at så har många hu5 på övre del€n av

aralkottevägen drabbats av tö1. och miig.l på Srund av den itt. växaligh§ten Samtidist har staden

rnfört en stcnhård tslicy nå. d.t gäller alltorm av ekogtröining, då rn del fattiShet§ågare betett sig

§genmäkti8t $ä, dcl gälle. åw.rkni.lg isiönärä lägen.

so,n erskild fastiShetsäg.te .,1.r lnr som gruPp !v få5tighets,8ar. tå är d't På g'und av LidinS6

.tad§ hå[nrn8 näet intil! ornai,t :l att lå till stå.d nå8on form av Sltll.ing etlet .öitin8 på kommi]na.s

mark.

täremot .å är d€l rtlativt lltlirt att lidangi, stad §lrll€ hörsrmmt om en hele samfälligheten tog upp

troblenBtiken och I 8od tatrv.rka. med kommunen tog t årn elr lÖ§nin8'

1.8önska. att stättman 8e. i rppdrag ttlltlYrelssn ått rkapa a. d,tlog med kommunen isyfte att få

tilttå.d lill rq,rin§ tch S.llring på d.8rönområden som dr i dir?kt an§lutnin, till Samfållighetent

Lstigheter. töt§t.{5vit ulpelas !n pe§on i Styrelsen artvari( ldr rdjniq fiöinirgen, liktom 
"belelo.l ko.tn.der tv d.nta.trmr, skall övercnslommar i kota.rsr,t mellan de f'§'tghetema sotn li get i

aoslulniog lill {lt g.ön.mråd! som behÖvel åt8ärdas nlit*nd utverkas mcllan rdinlngtittt"'g :

styrelscn, lolnmuner o{i b.ratd! fa§tighltsagarå.

nudbodå 2016"01-3,

Pattil :ver§ton, Grankqttevågen 2?, :.1. a?09335588 ftail patrik.sven§stllOteleno"o'l


