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Kallelse till årsstämma för Visingelunds samfällighetsförening den 19 mars 2020
Varje fastighet har en (1) röst. Om ni är två som äger fastigheten gemensamt och bara en närvarar på
årsstämman, måste den närvarande ha med en fullmakt från den andre delägaren till stämman för att
ha rösträtt.
En fullmaktsblankett finns sist i handlingarna som läggs upp på www.visingelund.se.
Tid: Torsdag den 19 mars 2020, kl. 19.00
Plats: Kvartersgården, Innerspåret 10

DAGORDNING
01. Stämman öppnas
02. Godkännande av mötets utlysande
03. Godkännande av dagordning
04. Val av ordförande för stämman
05. Val av sekreterare för stämman
06. Val av två justerare, tillika rösträknare
07. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse, samt godkännande
08. Presentation av årets resultat samt beslut om årets resultat
09. Presentation av revisionsberättelse, samt godkännande
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmar
12. Presentation av styrelsens budgetförslag för 2020
13. Fastställande av budget inklusive ersättningar, avgifter, förfallodagar och debiteringslängd
14. Val av styrelse för 2020
15. Val av revisorer för 2020
16. Val av valberedning för 2020
17. Övriga frågor
18. Meddelande om delgivning av stämmoprotokoll
19. Mötet avslutas

Bilagor:
Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se och i
kvartersgården.
Verksamhetsberättelse
Resultat och budget 2018-2019, budgetförslag 2020
Resultat och balansrapport 2019
Noter
Underhållsplan
Information från styrelsen
Motioner
Fullmakt

sid 2-3
sid 4-6
sid 7-10
sid 11
sid 12
sid 13
sid 13
sid 14
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Verksamhetsberättelse för Visingelunds Samfällighetsförening 2019
1.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio protokollförda styrelsemöten.

2.

Styrelsen har under verksamhetsåret skickat fem nyhetsbrev och sex informationsbrev.

3.

Två städdagar har genomförts, den 30 april och den 19 oktober.

4.

Poolerna
Övre poolen
Poolansvarig: Antonia Kraxberger & Elmar Trojer (I48), Ulf Östenius (I52)
- Poolen öppnades v24 och stängdes v38 - en vanlig svensk sommar med vanlig poolsäsong
- Säsongen gick bra utan större problem; under hela säsongen var poolen endast stängd en kväll
för chockklorering
- Gruppen gjorde ett bra jobb
- Tekniken fungerade felfritt (vatten, el, värmepump, vattenpump, UV lampan, sandfilter, dusch,
mätare)
- Plasttrappan ställde inte till med problem då den rengjordes regelbundet och var bara i poolen
vid behov
- Vattenprov var ok. Dock var det för lite klor i vattnet när den togs. Inga anmärkningar från
miljöinspektionen.
- Mindre saneringsarbeten på trallarna gjordes (några ruttnar reglar förstärktes)
Nedre poolen
Poolansvarig: Rickard Lundvall (Y39)
Nedre poolen bjöd på många trevliga dopp under sommaren. Poolen var välbesökt under dom
soliga dagarna. Mindre reparationer av pooldäcket genomfördes innan öppning, reglarna under är
i dåligt skick, vilket leder till att plankor går av. Reparationer av trallen gjordes med jämna
mellanrum under sommaren. Tekniken med pumpar och reningsfunktionen fungerade felfritt
under poolsäsongen.
Poolskötseln sköttes överlag bra, vissa har svårt att få till ordentligt sug i vattendammsugaren.

5.

Snöröjning
Endast en enstaka gång har snöröjning/sandning behövts denna säsong.

6.

Vägar
Under året har en samlad omgång reparationer genomförts av asfalten på Mittspåret och
Innerspåret.

7.

Kvartersgården
Under detta år har kvartersgården utnyttjats i snitt vid fem tillfällen per månad. Naturligtvis har
den inte utnyttjats så flitigt under juli och början på augusti. Nyckelutlämnarna har skött själva
utlämnandet av nycklar samt kontrollerat städning efter uthyrning. Större städning har skett vid
samfällighetens vår och höststädning. Den storstädning som skedde i samband med hösten
samfällighetens städdag var mycket välbesökt av kvartersgårdsgruppens medlemmar. Vi hade
på styrelsens uppmaning påmint om städdagen till alla i kvartersgårdsgruppen. Påfyllning av
städmaterial och förbrukningsmaterial har skett vid städdagarna.
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Samfällighetens resultat i korthet för verksamhetsåret:
Verksamhetens löpande intäkter
Verksamhetens totala löpande kostnader
Arvoden
Resultat

Utfall SEK
Budget SEK
993 600 kr
993 600 kr
-720 216 kr
-660 511 kr
-82 501 kr
-95 428 kr
189 537 kr
103 483 kr

Resultaträkning
Styrelsen föreslår att årets resultat på 189 537,54 kr överförs till 2020 års räkning.
Balansräkning
Summa tillgångar var vid verksamhetsårets början 1 869 609 kr och vid årets utgång 1 767 328 kr.

Visinge den 4 mars 2020
Robert Persson/

Claudia Ericsson

-------------------------------------

-------------------------------------

Robert Öhlén/

Sara Linde

-------------------------------------

-------------------------------------

Bettina Meinow/

Solveig Cosser

-------------------------------------

-------------------------------------

Tommy Jannesson

-------------------------------------
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Resultat 2019 och budget 2020
konto text

Budgetförslag Budget Resultat Resultat
2020
2019
2019
2018

Verksamhetens Löpande intäkter
3014 1800 x 4 x 138 = 993600

993,600 993,600 993,600 993,600

Summa löpande intäkter

993,600 993,600 993,600 993,600

Verksamhetens löpande kostnader
Vägar
4010 VÄGAR Snöröjning
4011 VÄGAR övr. kostnader

-40,000
-10,000

Summa kostnader vägar
Övriga byggnader
4019 Underhåll övriga byggnader

-70,000 -48,125 -59,625
-20,000 -12,411 -3,464

-50,000 -90,000 -60,536 -63,089

-5,000

-5,000

Summa kostnader övriga byggnader

-5,000

0

-3,035

-5,000

0

-3,035

Kvartersgård
4020 KVARTERSGÅRD Dagvatten
4021 KVARTERSGÅRD Sophämtning

-27,000
-2,200

-26,000 -26,904 -25,609
-2,500 -2,138 -2,571

4022 KVARTERSGÅRD Förbr.mtr.
4023 KVARTERSGÅRD Underhåll

-1,000
-2,000

-1,000
-2,000

4024 ELKOSTNADER Kvartersgård
Summa kostnader kvartersgård

-16,000
-15,000 -15,062 -18,729
-48,200 -46,500 -44,104 -50,234

0
0

0
-3,325

Pooler
4030 ELKOSTNADER Pooler
4031 POOLER Vatten

-37,000
-12,000

-35,000 -35,437 -41,529
-8,000 -12,175 -11,941

4032 POOLER Kemikalier
4033 POOLER Underhåll

-14,000
-10,000

-10,000 -17,086 -13,781
-20,000 -2,980 -12,512

4034 POOLER Arbetskostnader
4035 POOLER Vattenprover

0
-700

0
-750

Summa poolkostnader

0
-625

0
-625

-73,700 -73,750 -68,303 -80,388

Park
4040 PARK Underhåll och inköp

-20,000

4041 PARK Hyra maskiner städdagar
Summa parkkostnader

-20,000
-20,000 -19,976 -15,354
-40,000 -50,000 -38,438 -33,578

-30,000 -18,462 -18,224

Lekplatser
4045 LEKPLATSER, Underhåll & inköp
4046 LEKPLATSER, Arbetskostnader

-5,000
0

Summa lekplatskostnader
Trivselåtgärder
4050 TRIVSEL Förtäring städdagar

-5,000
0
-5,000

-9,000

-5,000

-9,000

-3,125
0
-3,125

-8,172

-1,657
0
-1,657

-8,668
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-800

-14,000 -14,000

-4,970

-8,972 -13,638

Fiber-TV-Nät driftskostnad
4060 Transit

0

4063 Com Hem Service Avtal

-332,000

0
0
116,610
325,000 331,956 194,229

0

-216

Com Hem
Summa fiber & TV
Medlemsinformation
4062 Webbhotell

0
-122
-332,000 325,216 331,956 310,961

-3,000

-3,500

Summa medlemsinformation

-3,000

-2,748

-3,500

-3,078

-2,748

-3,078

-570,900 612,966 558,182 559,658

Summa direkta kostnader
Övriga löpande kostnader
6110 Kontorsmaterial o likn

-2,500

-2,500

6310 Försäkringar
6390 Övriga kostnader

-14,240
-2,000

-15,000 -14,240 -14,240
-1,000 -3,197 -2,587

6570 Bankkostnader
Summa övriga löpande kostnader

-2,500

0

-1,318

-1,500 -2,391 -1,400
-21,240 -20,000 -19,828 -19,545

Arvoden
7420 Styrelsearvoden, netto
7421 Övriga arvoden, netto

-28,000
-25,000

-28,000 -28,279 -23,219
-31,000 -23,080 -31,575

7510 sociala avgifter (16x31,42% + 3x16,36%)
7531 löneskatt (8x30% + 2x10%)

-17,000
-16,000

-18,000 -15,902 -18,947
-19,400 -15,240 -17,400

Summa arvoden

-86,000 -96,400 -82,501 -91,141
-678,140 729,366 660,511 670,344

Summa löpande kostnader
Resultat - löpande verksamhet

315,460 264,234 333,089 323,256

Kostnader underhåll o reparationer
5010 UNDERHÅLL/REP. Kvartersgården
5011 UNDERHÅLL/REP. Slamsugning

0
0

0
0

0
0

0
0

5012 UNDERHÅLL/REP. Pooler
5013 UNDERHÅLL/REP. Vägar

-20,000
-30,000

5014 UNDERHÅLL/REP. Lekplatser
5015 UNDERHÅLL/REP. Övrigt

-2,000
-30,000

0
0
0
-30,000 -17,310 -37,136
-5,000 -32,507 134,750
-20,000 0
0

5016 UNDERHÅLL/REP. Park
5017 UNDERHÅLL/REP. Fibernät

-10,000
0

-10,000 0
0
0

0
-29,443
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-188

-2,290

Summa underhåll o reparation

-92,000 -65,000 -50,005 203,619

Resultat före finansiella poster.

223,460 199,234 283,084 119,637

Avskrivningar
7800 Fibernät

-84,351 -84,351 -84,351 -84,351

8300 Finansiella intäkt. o kostnad.
8400 Ränteintäkter
Räntekostnader
Netto finansiella poster
Resultat efter underhåll och finansiella poster &
avskrivningar

400
-7,000

600
475
-12,000 -9,749
-6,600 -11,400

935
-13,280

-9,274 -12,345

132,509 103,483 189,459

22,941
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NOTER
Not 1: Medlemsintäkter
antal hushåll
Löpande intäkter
Medlemsavgift
Underhållsintäkter
Underhåll och rep.fond

avg. per hushåll totalt

138

6 400 kr 883 200 kr

138

800 kr 110 400 kr

---------------------------------------------------------Not 2:
Arvoden
Styrelse
Övriga
Ordförande
8 800 kr
Webmaster
4 400 kr
Kassör
8 800 kr
Valberedning
999 kr
Sekreterare
6 600 kr
Revisor
999 kr
Ledamot
4 400 kr
Kvartersgårdsansvarig 2 000 kr
Suppleant
999 kr
Ansvarig park
3 500 kr
Ansvarig maskiner
5 500 kr
Ansvarig övre pool
5 000 kr
Ansvarig nedre pool
5 000 kr
---------------------------------------------------------Not 3: Ränteintäkter, -utgifter och skulder
Ränteintäkter
SEB
Resurs
Kalenderårets ränteintäkt

0 kr
475 kr
475 kr

Ränteutgifter
SEB
Kalenderårets ränteutgift

9 750 kr
9 750 kr

Övrigt
Fiberlånet, återstår att amortera totalt (två lån) 352 000 kr
Amortering sker med 22 000kr/månad, återstår ca 16 mån. Eventuellt kommer amortering framöver ske
kvartalsvis. I så fall återstår längre betalningstid.
---------------------------------------------------------Not 4: Underhållsplanen
Underhållsplanen är att se som en kom-ihåg-lista för kommande underhållsutgifter.
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Information från styrelsen
Parkeringsproblematiken på våra gator
Styrelsen har under året diskuterat olika lösningar gällande problemet med att boende i området och
utomstående använder besöksparkeringarna frekvent så att det inte finns plats för besökande bilar.
Styrelsen har vid flera tillfällen de senaste åren beskrivit problematiken i nyhetsbreven utan att någon
förbättring kunnat noteras.
Bland annat har styrelsen åter övervägt ett alternativ där ett parkeringsbolag sköter
besöksparkeringarna. Det finns sådana lösningar som kan innebära vissa intäkter för föreningen.
Styrelsen vänder sig till stämman för att höra efter om det är stämmans önskemål att styrelsen under
kommande verksamhetsår utreder vad det skulle innebära att anlita ett parkeringsbolag. I så fall ämnar
styrelsen presentera ett förslag för stämman 2021 att ta ställning till.

Inkomna motioner till årsmötet 2020
Inga motioner har inkommit
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Bilaga fullmakt
Härmed ger jag

…………………………………………………………………………….

fullmakt att företräda min ägarandel på ……. % avseende fastigheten på
Inner- / Mitt- / Ytter -spåret med nr ……
vid Visingelunds Samfällighetsförenings årsstämma den 19 mars 2020.
Täby den ……. Mars 2020

…………………………………………………………
signatur

…………………………………………………………
namnförtydligande
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