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F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

Bildande av samfällighetsföreningen

Bo Hertz Sekreterare
Claes Warnström Kassör
Morgan Edenholm
Niclas Björklund
Robert Almqvist

Den lantmäteriförrättning vid vilken Ljungs Samfällighetsförening bildades inleddes med ett 
sammanträde med sakägarna den 22 februari 2007 och avslutades den 15 mars utan 
ytterligare sammanträde av Lantmäterimyndigheten. Därvid fastställdes också de fyra 
gemensamhetsanläggningar (GA1 – GA4), som ingår i föreningens ansvarsområde. Stadgar 
för föreningen antogs och en styrelse utsågs.

Förrättningen överklagades därefter oavsiktligt av en av fastighetsägarna. Först sedan det s k 
överklagandet dragits tillbaka avskrev fastighetsdomstolen i Nacka målet den 27 april, och 
den 28 maj  vann förrättningen laga kraft.

Styrelsen hade under året 9 protokollförda sammanträden.

Styrelsens arbete

I avvaktan på att förrättningen skulle vinna laga kraft kunde styrelsen inte påbörja sitt arbete. 
När så till sist skedde, uppstod bland fastighetsägarna en publik diskussion beträffande 
inriktning av samfällighetens verksamhet såsom den blivit fastställd vid förrättningen, och i 
frustration över detta avgick den vid förrättningen valda ordföranden (Ingemar Ljungberg) 
med omedelbar verkan. Efter konsultationer med Lantmäterimyndigheten beslöt den övriga 
styrelsen då att verka utan ordförande fram till den första ordinarie stämman i maj 2008. Vid 
ett konstituerande sammanträde den 11 juli 2007 fördelades rollerna enligt följande

Informationsmöte

Vid ett informationsmöte den 6 september presenterade styrelsen sig själv, sitt arbetssätt och 
de aktuella prioriteringarna. Vidare informerade styrelsen om samfällighetens huvudsakliga 
uppgifter beträffande driften av gemensamhetsanläggningarna, preliminära 
kostnadsbedömningar och principerna för fördelningen av kostnaderna mellan de olika 
intressenterna. Slutligen presenterades också preliminära förslag till uppdatering av 
samfällighetens infrastruktur för IT, TV och telefoni. 
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Avtalet om vattenleveranser (med Värmdö Kommun), övertogs från PEAB per den              1 
oktober 2007.

Administrativa åtgärder

Efter att ha utvärderat olika alternativ fattade styrelsen beslut om att arbeta med följande 
samarbetspartners:

Bankförbindelse: Swedbank i Gustavsberg, Försäkringsbolag: IF, Redovisningsbyrå: 
Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB. (Avtal med redovisningsbyrån träffades dock först 
efter det att den extra stämman godkänt budgeten.)

Avtal om plogning/sandning avseende vintern 2007/2008 träffades med Kentas.

 Städdag

En städdag anordnades den 6 oktober och fick god uppslutning från fastighetsägarna.

Extra stämma

En extra stämma hölls den 28 november i Viks Skola med 32 fastigheter representerade 
direkt eller genom ombud. 

• Att styrelsen skulle öppna en checkkredit på 200.000 kr för att kunna balansera de löpande 
betalningarna (i första hand vattenräkningarna  från Värmdö Kommun).
• Att ingen specifik debitering skulle ske för bryggplatser innan dess att en övergripande 
policy för bryggadministrationen fastlagts. 

• Att godkänna den föreslagna inkomst- och utgiftsstaten (för att vid behov senare revideras i 
samband med ordinarie stämma våren 2008).

Baserat på motioner från fastighetsägarna beslöt stämman följande:

Baserat på de underlag som framlagts av styrelsen beslutade stämman:

• Att uppdra åt styrelsen att upphandla följande infrastruktur/tjänster:

  - Ett nytt fiberoptiskt kabelnät till en kostnad av max 7.000 kr/fastighet. Finansieringen 
ordnas via ett 3-årigt lån, företrädesvis via bank. 

  - Ett standardpaket för telefoni, datatrafik och TV-utbud. Grundavtal med en/flera 
leverantörer för inköp av gateways, set-top-boxar och ev. kabeldragning.   
• Att arvode till styrelsen för det första verksamhetsåret skulle utbetalas som ersättning för 
deltagande i protokollsförda sammanträden.
• Att ingen särskild utdebitering skulle göras till fastighetsägarna för 2007. Det förutsedda 
underskottet skulle i stället regleras under 2008.

• Att utdebitering av kostnader för gemensamhetsanläggningarna 1 - 3 samt för 
vattenförbrukning skulle ske kvartalsvis med början i januari 2008.

• Att en arbetsgrupp skulle bildas för att ta fram ett specificerat och kostnadsberäknat förslag 
till ”att anordna något för områdets många barn”. 
• Att uppdra åt styrelsen att ta fram ett förslag till hur farten på områdets vägar skulle kunna 
hållas nere.

Vidare utsågs en valberedning för 2008 års ordinarie stämma.
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Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust behandlas enligt följande

balanserad förlust 0
årets förlust -5 522

-5 522
disponeras så att
i ny räkning överföres -5 522

-5 522

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.
 

Föreningens ekonomi

Därutöver var kostnaderna för fastigheternas vatten/avlopp den största kostnadsposten och 
dessa fördelades över de enskilda fastighetsägarna genom en utdebitering enligt ovan.

Föreningen hade inga inkomster under 2007. Då vattendebitering avseende sista kvartalet 
2007 utfördes först i januari och februari 2008, finansierades verksamheten helt via ett 
tillfälligt lån från kassören och den efter extrastämman tecknade checkkrediten hos 
Swedbank.

Kostnaderna för föreningens verksamhet avsåg vissa administrativa utgifter samt kostnaderna 
för städdagen. 
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R E S U L T A T R Ä K N I N G A R 2007-05-25
2007-12-31

Intäkter 
Vattenavgifter 92 337

92 337

Kostnader
Fastighetsskötsel -3 465
Vattenavgifter -91 057
Övriga förvaltning- och rörelsekostnader -1 972

-96 494

Rörelseresultat -4 157

Resultat från finansiella investeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 365
Resultat efter finansiella poster -5 522

Årets resultat -5 522
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B A L A N S R Ä K N I N G A R 2007-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar 0

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 92 337

92 337

Summa omsättningstillgångar 92 337

SUMMA TILLGÅNGAR 92 337

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Ansamlad förlust
Årets resultat -5 522

-5 522

Summa eget kapital -5 522
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B A L A N S R Ä K N I N G A R 2007-12-31

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit (limit 200 tkr) 94 309
Upplupna kostnader och förutbetalda kostnader 3 550
Summa kortfristiga skulder 97 859

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 92 337

Ställda säkerheter Inga

Ansvarsförbindelser Inga

Värmdö 2008-

Bo Hertz Claes Warnström

Morgan Edenholm Niclas Björklund

Robert Almqvist

Min revisionsberättelse har lämnats den .
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