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2  Godkännande av kallelse och förslaget till dagordning  

3  Val av:  

a) mötesordförande  

b) sekreterare  

c) justerare tillika rösträknare, 2 personer  
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a) Styrelsen Verksamhetsberättelse för 2012  
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6  Revisorernas berättelse  
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9  Styrelsens förslag till Budget och övriga ekonomiska  
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10  Val av:  

a) ordförande  

b) val av 5-7 ordinarie ledamöter  

c) närmiljö- och grannsamverkansombud, på resp. 6 lekplatsområden  

d) ordinarie revisorer, 2 personer  

e) ersättare revisorer, 1 person  

f) valberedning, 2-4 personer varav en sammankallande  

 

11  Behandling av motioner från medlemmar  

12  Övriga frågor  

13  Mötets avslutande  



VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 
 

 
STYRELSE 
Tapani Mikkola,  Ordförande Villavägen 250 

Hans Ohlsson,  Sekreterare Villavägen 190 

Bengt Ericsson,  Kassör Villavägen 56 

Daniel Olsén,  Ansvarig garage/parkering Villavägen 342 

Anders Karlsson,  Ansvarig grannsamverkan Villavägen 238 

Håkan Nilsson,  Ansvarig underhåll Villavägen 356 

Anneli Johansson Borg,  Ansvarig närmiljöombud Villavägen 52 

Emma Lénberg Suppleant Villavägen. 338 
 
NÄRMILJÖ- OCH GRANNSAMVERKANSOMBUD  
!
Närmiljö- och grannsamverkansombud 2012: 
 
Trivselområde 1,  Villavägen 8-58, Eva Skårman,  Villavägen 54 
Trivselområde 2,  Villavägen 60-132 Jerry och Gunnel Åberg,  Villavägen 68  
Trivselområde 3,  Villavägen 134-198 Bosse Gyleryd & Britt Jansson, Villavägen 150 
Trivselområde 4,  Villavägen 200-244 Anette Lavrell, Villavägen 220 
Trivselområde 5,  Villavägen 246-290 Jan Munthe,  Villavägen 288 
Trivselområde 6,  Villavägen 292-360 Anders Karlsson,  Villavägen 360 
 
 
STYRELSENS ARBETE 
 
Styrelsen har haft 14 stycken protokollförda möten mellan årsmötena varav 11 under år 2012. Samtliga 
ledamöter har egna ansvarsområden och nya arbetsuppgifter har fördelats på mötena. Arbetet har fungerat 
väl. I övrigt har deltagandet på mötena varit gott och umgänget präglats av en positiv samarbetsanda.  
 
Styrelsens arvode har fördelats, liksom tidigare, såsom en reduktion av medlemsavgiften.  
 
 
EKONOMI 
 
Styrelsen har följt föreningens utveckling vid varje styrelsemöte genom lägesrapporter och 
kvartalsavstämningar mot budget. Föreningens ekonomi har fortsatt varit god och har under året i stort följt 
budgeten. Resultatförbättringen mot budget beror på att ett par stora fakturor inte hunnit anlända under året 
(kostnader och intäkter har bokförts enligt kontantprincipen). Fakturerade medlemsavgifter har med få 
undantag influtit i tid varför även likviditeten varit god under året. 
 
AKTIVITETER 
 
Garage och parkering 
Arbetet med garagen har fortlöpt under året och har kommit att delats in i två områden; stolpar och tak. För 
att kunna ta fram en plan och en prioritetsordning för hur stolparna ska bytas har en oberoende 
besiktningsman anlitats och kommer att gå igenom skicket på dessa. Vi har även varit i kontakt med ett 
företag som kan gjuta stolparna enligt våra önskemål.  
 



Betriiffande taken finns det olika metoder attvaljamellan vid byte. Ett alternativ 5r att riva bort befintlig.
plittak och ers6ffa med ett nytt tak i korrigerad plet. Ett annat alternativ som vi undersdkt ar att lifta det
gamla plflttaket ligga kvar osh lagga en form av takskivor som sedan tiicks med takpapp som briinns pe. I
takarbetet ingtr iiven byte av avvattningssystemet. Vi har varit i kontakt med tre foretagvarav eff foretag i
dagsl?iget har liimnat en offert phjobbet.

Underhflll
Underhflll har ilr 2012 bestefi av flera entreprendrer kontaktades for aff se om foreningen till rimlig kostnad
kunde fe frjAlp med att undersdka avloppsledningar och stammat i omr&det. I)i offerter inhdmtats beslutade
styrelsen att anlita foretaget Vintergatan VVS i V6sterhaninge for att genomfora undersdkning och fb
fors lag till nddviindiga 6tg6rder.

Den forsta oktober genomfordes filmning av avlopp i ffe radhus. IJndersdkning av stammarnavisade sig
inte kunde goras, di dessa var allt for mycket S/llda med vatten som giorde sikten dfllig. Vid inspektion
iterfanns flertalet observationer som indikerar ph att ledningens skick inte 6r fullt funktionsdugligt samt
direkta risker for driftstdrningar.

Det har ocksfl uppmiirksammats att flera brunnar som 6r avsedda att ta hand om dagvattnet 6r igensaffa av
grus och l6v. Styrelsen har beslutat att genomfora en slamsugning av alla brunnar dh sndn sm6lt bort och
efter aff omrf,det stiidats pe sand.

IJnder hosten intrdffade 6ven en vattenl6cka utanfor nr 142. Kommunjouren kontaktades och bytte en
koppling som var felkonstruerad. Felet har uppmdrksammats tidigare och df, har en overenskommelse
gjorts om att kommunen ska htgwda de liickor som uppst6r och att Villaforeningen ska sti for betalningen.

Niirmilj iiombud och stiiddag
Deltagandet pi stiiddagar har varit varierande men genomfordes v6l av de som deltog.

Grannsamverkan
Grannsamverkan har kontinuerligt spriff viktig information om s6kerhetsfrigor p5 foreningens hemsida,
ww.@.

Ovrigt
Vi p6 Villavdgen, v6rt medlemsblad, har utkommit med 5 nummer under iret.

Mot bakgrund av de hoga kostnaderna for kabel-tv har avtalet med ComHem nytecknats och kostnaden
sankts med ca30o . Det nytecknade avtalet (6 minaders uppsiigningstid) har sagts upp for att mojliggdra
nya losningar och omforhandling under 2013.
BOKSLUT

Balansrakning per 20L2-12-3L samt resultatriikning for perioden2012-01-01 till 2012-12-31 bifogas.
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Villavägens Samfällighetsfören. Sida: 1

Resultatrapport Utskrivet: 13-01-09
Preliminär

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31 Senaste vernr: A12253
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 12-01-01 - 12-12-31

Perioden Period fg år Årsbudget

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning

3010 Årsavgift 789 800,00 789 800,00 789 800,00
3055 Garageel 18 600,00 12 000,00 12 000,00
3070 Hyresintäkt garage, P-plats 11 250,00 11 875,00 12 000,00
3510 KabelTv 1 100,00 1 100,00 1 100,00
3540 Faktureringsavgifter 600,00 1 400,00 0,00
S:a Nettoomsättning 821 350,00 816 175,00 814 900,00

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 821 350,00 816 175,00 814 900,00

Bruttovinst 821 350,00 816 175,00 814 900,00

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

5010 Arvoden -2 970,00 -1 980,00 -2 000,00
5140 Vatten och avlopp -2 522,00 0,00 -50 000,00
5420 Datakostnader -1 135,00 -1 075,00 -1 100,00
6114 Självförvaltning -36 000,00 -29 300,00 -31 500,00
6210 EL-Gata -38 604,00 -37 568,00 -40 000,00
6220 EL-Garage -45 790,00 -51 851,00 -50 000,00
6510 Kontorsmtrl och kopiering -5 013,00 -5 813,00 -6 000,00
6520 Internetkostnad -6 310,00 -5 449,75 -5 400,00
6570 Bankkostnader -756,00 -774,00 -1 000,00
6600 Underhåll el -2 800,00 -5 476,00 -10 000,00
6610 Underhåll garage 0,00 -1 631,00 -10 000,00
6650 Närmiljö -10 242,60 -7 591,45 -8 000,00
6651 Lekplatser -4 466,80 -278,00 -10 000,00
6655 Container hyra -33 011,00 -27 880,00 -30 000,00
6660 Underhåll sommar -51 853,00 -31 911,00 -40 000,00
6670 Underhåll vinter -192 731,00 -171 144,00 -150 000,00
6680 Underhåll vägar 0,00 0,00 -10 000,00
6681 Träd -6 988,00 -23 565,00 -10 000,00
6682 Vägsopning 0,00 0,00 -10 000,00
S:a Övriga externa kostnader -441 192,40 -403 287,20 -475 000,00

Personalkostnader
7310 Försäkring -6 174,00 -5 937,00 -6 000,00
7400 Möteskostnad -41,65 -766,00 -2 000,00
7650 TV-avgift -181 421,00 -189 364,00 -190 000,00
7690 Div.kostn.övrigt -2 847,50 -2 836,50 -3 000,00
S:a Personalkostnader -190 484,15 -198 903,50 -201 000,00

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -631 676,55 -602 190,70 -676 000,00

Rörelseresultat före avskrivningar 189 673,45 213 984,30 138 900,00

Rörelseresultat efter avskrivningar 189 673,45 213 984,30 138 900,00

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 189 673,45 213 984,30 138 900,00

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8300 Ränteintäkter 7 832,51 4 210,65 5 000,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 832,51 4 210,65 5 000,00



Villavägens Samfällighetsfören. Sida: 2

Resultatrapport Utskrivet: 13-01-09
Preliminär

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31 Senaste vernr: A12253
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 12-01-01 - 12-12-31

Perioden Period fg år Årsbudget
S:a Resultat från finansiella investeringar 7 832,51 4 210,65 5 000,00

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 197 505,96 218 194,95 143 900,00

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 197 505,96 218 194,95 143 900,00

Bokslutsdispositioner
8890 Underhållsfond samf avsatt -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00
S:a Bokslutsdispositioner -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00

Resultat före skatt 172 505,96 193 194,95 118 900,00

Beräknat resultat 172 505,96 193 194,95 118 900,00

8999 Redovisat resultat -172 505,96 -193 194,95 0,00



Villavägens Samfällighetsfören. Sida: 1

Balansrapport Utskrivet: 13-01-09
Preliminär

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31 Senaste vernr: A12253
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 12-01-01 - 12-12-31

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

Fordringar
1700 Förbet kostn 48 227,00 -15 481,00 32 746,00
S:a Fordringar 48 227,00 -15 481,00 32 746,00

Kassa och bank
1930 Checkräkningskonto 13 266,52 -6 445,55 6 820,97
1940 Övriga bankkonto 419 135,48 217 832,51 636 967,99
S:a Kassa och bank 432 402,00 211 386,96 643 788,96

S:a Omsättningstillgångar 480 629,00 195 905,96 676 534,96

S:A TILLGÅNGAR 480 629,00 195 905,96 676 534,96

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2080 EGET KAPITAL -129 749,00 0,00 -129 749,00
2093 UNDERHÅLLSFOND -247 200,00 -25 000,00 -272 200,00
2099 Redovisat resultat 0,00 -172 505,96 -172 505,96
S:a Eget kapital -376 949,00 -197 505,96 -574 454,96

Kortfristiga skulder
2420 Förskott från medlem -1 700,00 1 600,00 -100,00
2990 Övr interimsskulder -101 980,00 0,00 -101 980,00
S:a Kortfristiga skulder -103 680,00 1 600,00 -102 080,00

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -480 629,00 -195 905,96 -676 534,96

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00



Förslag till justering av föreningens stadgar. 
 

Enligt § 16 i stadgarna skall, för att en stadgeändring ska gälla, fordras att beslut 
fattas vid två på varandra följande årsstämmor varav den ena ska vara ordinarie 
årsstämma. 
 
Justering av föreningens ändamåls paragraf 
För att kunna säkerställa att våra medlemmar har goda möjligheter för att ta 
emot/använda digitala tjänster så som TV, Bredband och Telefoni föreslår styrelsen 
en ändring/tillägg i stadgarna där styrelsen blir ansvarig för samfällighetens 
infrastruktur. 
 
Paragraf 2 justeras (markerat med fet stil) till: 
 

§ 2 Ändamål 
Föreningens uppgift är att underhålla allmänna områden som 
vägar, gångvägar, parkmark och lekplatser, parkeringsplatser, 
garage, gemensam digital/elekronisk infrastruktur, el- och VA-
nät mm samt i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen i 
egenskap av fastighetsägare. 

 
 
Förlängning av ledamöternas mandat 
För att få en bättre kontinuitet i styrelsearbetet föreslås att styrelsens ledamöter väljs 
på två år vilket är ett år mer än idag. På så sätt säkerställa en viss överlappning vid 
byte av styrelsemedlemmar. (med start 2014). Ordförande väljs precis som tidigare 
på ett år. 
 
Paragraf 6 justeras (markerat med fet stil) till: 
 

§ 2 Styrelse 
Föreningens angelägenheter enligt stadgar och mötesbeslut ska vara ett ansvar 
för styrelsen. Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ordinarie 
ledamöter. Dessa väljs för en tid av två år. 
 
Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid en 
omröstning och lika röstetal, gäller ordförandes mening som utslagsröst. 
Om behov av fyllnadsval uppstår, ska valfrågan avgöras av en extrastämma. 
Ordförande och styrelse-medlemmar utser inom sig styrelsens funktionärer. 
Det ska finnas kassör, sekreterare, ansvarig för närmiljöombuden och ansvarig 
för garage och parkeringsplatser.  



 
  § 2 Styrelse fortsättning… 
 
Styrelsen ska utse firmatecknare. 
 
Kallelse till sammanträde ska skickas ut senast åtta dagar i förväg, såvida inte 
styrelsen enhälligt beslutar om annat. 
 
Styrelsen ska regelbundet informera föreningens medlemmar om 
styrelsemöten, andra föreningsaktiviteter och övriga frågor av intresse för 
medlemmarna. Protokoll och övriga föreningshandlingar ska finnas 
tillgängliga för intresserade medlemmar. 
 
Enskild medlem ska ha rätt att väcka frågor för behandling i styrelsen och få 
styrelsens ställningstagande i frågan redovisad. Styrelsen ska informera övriga 
medlemmar om vilka frågor som har väckts av enskild medlem.  



Styrelsens förslag till Verksamhetsplan för år 2013 
 

 
1. En stabil ekonomi lägger grunden för nya investeringar   

Styrelsen vill agera utifrån en stabil föreningsekonomi med god likviditet över årets månader. 
Tidigare medlemshöjning har medfört att vi kan fortsätta med trädvård, undersöka statusen på 
föreningens gemensamma vatten- och avloppssystem och gå vidare med nödvändiga 
garagetaksreparationer. 

 
2. En utvecklad föreningsdemokrati skapar gemenskap 

Styrelsen vill utveckla en väl fungerande dialog och informationsutbyte mellan medlemmar 
och styrelse. Vi vill uppmuntra medlemmarna att delta mer aktivt i föreningens arbete genom 
att ta egna initiativ, ta ansvar för områdets välmående, väcka frågor till styrelsen, årsstämmor 
osv. 
 

Vår hemsida ”www.villavagen.se” och ”Vi på Villavägen” är föreningens 
kommunikationsforum för frågor av medlemsintresse. Medlemmar är välkomna som skribenter 
i medlemsbladet och på hemsidan. Vi ska ha källor för snabb information, sprida nödvändig 
kunskap om vad som händer inom området och en god tvåvägskommunikation. 
Närmiljöombuden är föreningens nav som bland annat kan förmedla information från och till 
styrelsen t.ex. mötesprotokoll. 

 
 

3. En satsning på underhåll ökar trivseln  
Styrelsen vill att gemensamma markområden ska vara inbjudande och snygga främst genom det 
arbete som sker under städdagar under närmiljöombudens ledning. Det finns tydliga instruktioner 
över vad som ska utföras såväl vår som höst. Alla medlemmar har en skyldighet att delta på 
städdagarna och närvaron ska följas upp. De medlemmar som av olika skäl inte kan delta, ska 
anmäla detta till närmiljöombudet och kunna utföra andra uppgifter. 
 
Sommar- och vinterunderhållet ska hålla en hög kvalitet. Park- och gångvägar ska vara fria från 
grenar och kvistar som sticker ut och till exempel hindrar snöröjningen. 
 
Utöver detta föreslår styrelsen att en lista på entreprenörer upprättas som kan komma med kort 
varsel och åtgärda akuta problem till en i förväg godkänd kostnad (ramavtal). Styrelsen ska också 
överväga avtal som löper på längre tid för få ned kostnaderna samt att undvika årliga 
omförhandlingar. 
 
För att underlätta bland annat trädplantering föreslås att en plan tas fram för respektive lekplats. 
 
4. Ett effektivt grannsamverkansarbete ger trygghet 
Styrelsen vill att grannsamverkansarbetet ska fungera väl så att inbrott och stölder förhindras, 
genom att medlemmar är vaksamma och samarbetar när till exempel grannens hus står tomt. 
Snabb information ska nå medlemmarna när en stöldvåg är på gång inom närområdet främst via 
föreningens hemsida www.villavagen.se. . 



 5. Kabel-tv 
Samfällighetens medlemmar var tidigt ute med att bilda en kabel-tv förening. 
Samfällighetsföreningens uppgift har varit att administrera verksamheten åt medlemmarna dvs 
följa upp avtal och betala fakturor etc för föreningsmedlemmarnas analoga tv-utbud.  
 
För att få en effektiv och rationell hantering av föreningens digitala infrastruktur föreslår styrelsen 
en ändring av ändamålsparagrafen i föreningens stadgar. 
 
6. Parkering och garage 
Styrelsen vill att samtliga medlemmar följer den parkeringskultur vi har fattat beslut om, genom att parkera 
på markerade och anvisade p-platser, följa att korttidsparkering är tillåten med en tidsgräns på maximalt 72 
timmar/tre dygn och att husvagnar, husbilar endast får parkera på speciella, uthyrningsplatser. Parkering av 
bilvrak och liknande inom området är förbjuden. Tomgångskörning är begränsad till 1 minut.  
 
Fortsatt arbete med att ta in offerter från hantverkare för att kunna ta fram en ekonomisk plan och för att på 
så sett kunna se under vilken tidshorisont renoveringen ska fortlöpa. Därefter ska en prioriteringsplan göras 
där det framgår i vilken ordning taken ska bytas – för att på så sätt kunna samordna detta med de 
medlemmar som berörs vid tidpunkten, dvs se till att inte parkera bilarna i garagen vid tidpunkten. Ett 
riktmärke är att ett 8-portars garage tar cirka 1 vecka att färdigställa 
 
7. En balans mellan kostnader och intäkter för elen i garagen skapar rättvisa 
Styrelsen vill bättre markera vilka som har betalat för att använda el i garagen. De som använder 
el i garagen för motorvärmare/kupevärmare är skyldiga att använda en timer.  Användningen får 
pågå under maximalt två timmar per dygn.  
 
En straffavgift tillämpas för att stoppa upprepad användning av el som inte följer föreningens 
beslut.  
 
8.  En betalning av medlemsavgifter i rätt tid säkrar ekonomin 
Styrelsen vill att medlemmar ska betala in avgifterna i rätt tid och därför faktureras avgifterna 
med 30 dagars villkor. För de medlemmar som inte förmår detta, ska påminnelseavgifter utgå.  



VILLAVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BUDGETFÖRSLAG 2013

Intäkter: Budget 2013 Utfall 2012 Budget 2012
3010 Årsavgift 790 500 790 400 789 800
3065 Garage El 16 200 18 600 12 000
3070 Hyresintäkter p-platser 10 500 11 250 12 000
3510 KabelTV icke medlem 750 1 100 1 100
S:a Intäkter 817 950 821 350 814 900

Kostnader:
5010 Arvoden -1 980 -2 970 -2 000
5140 Vatten o avlopp -50 000 -2 522 -50 000
5420 Datakostnader -1 150 -1 135 -1 100
6114 Självförvaltning -31 500 -36 000 -31 500
6210 El-gata -35 000 -38 604 -40 000
6220 El-garage -40 000 -45 790 -50 000
6510 Kontorsmtrl.& kopiering -5 000 -5 013 -6 000
6520 Internet -6 000 -6 310 -5 400
6570 Bankkostnader -800 -756 -1 000
6600 Underhåll el -10 000 -2 800 -10 000
6610 Underhåll garage -10 000 0 -10 000
6650 Närmiljökom. -10 000 -10 243 -8 000
6651 Lekplatser -10 000 -4 467 -10 000
6655 Containerhyra -40 000 -33 011 -30 000
6660 Underhåll sommar -45 000 -51 853 -40 000
6670 Underhåll vinter -300 000 -192 731 -150 000
6680 Underhåll vägar 0 0 -10 000
6681 Träd -20 000 -6 988 -10 000
6682 Vägsopning -10 000 0 -10 000
7310 Försäkring -6 500 -6 174 -6 000
7400 Möteskostnader -2 000 -42 -2 000
7650 TV-avg -131 000 -181 421 -190 000
7690 Div.kostn.övrigt -3 000 -2 848 -3 000
S:a Kostnader -768 930 -631 677 -676 000

8890 Underhållsfond samfällighet -25 000 -25 000 -25 000

Finansiella int/kostn.
8300 Ränteintäkter 6000 7833 5000
8400 Räntekostnader 0 0 0

Resultat: 30 020 172 506 118 900



 

Styrelsens förslag till ekonomiska beslut 2012 

 

• Medlemsavgiften bibehålls oförändrad och fastställs till 4 500.  

• Medlemsavgiften ska inbetalas med 2 300 kronor senast den 31 mars samt med 2 200 
kronor senast den 30 september.  

• Avgiften för att använda el i garagen bibehålls oförändrad och fastställs till 600 kronor och 
ska inbetalas senast den 30 september för att nå en bättre balans mellan kostnader och 
intäkter.  

• En straffavgift på 1 000 kr införs för de som vid upprepade tillfällen använder el i garagen 
utan att ha betalat in den ordinarie avgiften.  

• Kabel-TV-avgift fastställs till 750 kronor för icke-medlem och inbetalas senast den 
31  mars.  

• Påminnelseavgifter utgår på 100 kronor för första påminnelsen och 300 kronor för andra 
påminnelsen gäller vid samtliga inbetalningar. Om detta inte löser problematiken, gäller 
de juridiska regler som gäller i samhället för övrigt vid försenade inbetalningar.  

 


