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1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
a) Förening 
 
Ljungs Samfällighetsförening bildades vid en lantmäteriförrättning den 22 februari 2007. 
Föreningens syfte är att förvalta, driva och utveckla de anläggningar och den mark som 
gemensamt används av dess medlemmar.  
 
Samfällighetens stadgar togs i bruk den 30 maj 2007. Detta var samfällighetens första 
verksamhetsår och den första inkomst och utgiftsstaten antogs. 2009 var föreningens andra 
hela verksamhetsår med löpande intäkter och kostnader under tolv månader. 
 
b) Gemensamhetsanläggningar 
 
Ljungs samfällighetsförening samförvaltar följande gemensamhetsanläggningar, belägna i 
Värmdö kommun utanför Stockholm; 
 

• Ljung GA 1 - grönområde och gångvägar 

• Ljung GA 2 - bryggor (2 st, ej att förväxla med BRF Utsiktens brygga), BZ's väg 
med belysning, gästparkeringar, dagvattenledningar, kabel TV ledningar och 
bullerplank 

• Ljung GA 3 - Ledningar för vatten och spillvatten, el-central, parabol, väg och 
vågbrytare 

• Ljung GA 4 - Möjligt strandhus (existerar inte ännu) 
 
c) Styrelse samt övriga förtroendevalda 
 
Vid den ordinarie föreningsstämman den 28 maj 2009 och därefter följande konstituerande 
styrelsemöte den 24 juni, valdes följande föreningsfunktionärer; 
 
Ordförande  Niklas Korswall   BZ 96   2år 
Kassör   Helena Mueller   BZ 92   1år 
 
Ledamot  Daniel Müller   BZ 21   1år 
   Per Sandgren   BZ 38   1år 
   Katrin Skantz   BZ 30   1år 
 
Suppleant  Eva Clementi   BZ 100   1år 
   Christer Alsiö   BZ 58   1år 
 
Revisor   Per Åman   BZ 39   1år 
   Liss Gränd   BZ 44   1år 
   Mathias Lanner (supp)  BZ 112   1år 
 
Valberedning   Annika Müller (ordf)  BZ 21   1år  
   Claes Warnström  BZ 29   1år 
 
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda styrelsemöten samt ett antal arbetsmöten där 
bland annat föreningens investering i fibernät, områdesplan samt ekonomiska ställning har 
behandlats.  
 
d) Medlemmar och överlåtelser 
 
Ljungs Samfällighetsförening har 49 indirekta medlemmar; 47 fristående fastigheter i nedre 
Ljung, hela BRF Utsikten i övre Ljung (som i sin tur består av 29 bostadsrätter) och Värmdö 
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kommun (deltar endast i en liten del i GA1, via det Vårdboende som nu är under uppförande). 
Under 2009 har ett antal fastigheter i nedre Ljung och bostadsrätter i över Ljung (BRF Utsikten) 
överlåtits.  
Medlemmarna i Ljung bidrar till föreningens finansiering av den löpande verksamheten (ska inte 
förväxlas med kostnad för vatten eller fibernätinvestering) i enlighet med tabellen nedan; 
 

Anläggning Omfattar Budget 
2009

GA 1 Grönområde + gångvägar 63 500 38 100 60% 23 640 37% 1 628 3% 63 368 100%

GA 2 BZ väg, belysning, 
dagvatten, TV, bullerplank 89 000 89 000 100% 89 000 100%

GA 2 - spec Bryggor A och B 18 500 18 500 100% 18 500 100%

GA 3

Ledningar för vatten + 
spillvatten, elcentral, 
parabol, infartsväg, 
vågbrytare 40 800 25 296 62% 15 636 38% 40 932 100%

GA 4 Möjligt strandhus n/a n/a n/a
211 800 170 896 39 276 1 628 211 800

79% 20% 1%

152 396 39 276 1 628 193 300
47 29 1

3 242 1 354 1 628
811 339 407

Värmdö 
kommun

TOTALT

Total avgift exkl båtplatser (nedre Ljung)
Antal medlemmar / hushåll

Årsavgift per medlem / hushåll
Kvartalsavgift per medlem / hushåll

Ljung Utsikten

 
 
e) Förvaltning 
 
Under verksamhetsåret 2009 sköttes den ekonomiska förvaltningen av Carola Dahlin, boende i 
Ljung, BZ 35. Det tekniska underhållet inom området har omhändertagits av en rad olika 
externa leverantörer (Kentas, Vattenfall etc).  
 
f) Löpande verksamhet – drift och underhåll samt utveckling av Ljung 
 
Under 2009 har föreningen främst fokuserat på två större arbetsområden; 
 

1. Installation och färdigställande av det nya fibernätet och 
2. Detaljerad planering av områdets skötsel och utveckling på kort och lång sikt 

 
Under verksamhetsåret har snöröjning, sandning och sopning i området hanterats av Kentas 
Last och Schakt, vilka även fått fortsatt förtroende för kommande år.  
 
Styrelsen har under verksamhetsåret fortsatt förbättra informationen till medlemmarna genom 
att bredda informationsutbudet på föreningens hemsida (http://www.ljungsam.se) samt förbättra 
de informationsbrev som delats ut vid 4-5 tillfällen. Administration av ägarbyte och 
vattenavläsning görs fortsatt med fördel via hemsidan. Planerat är att under nästa år låta alla 
medlemmar framöver själva få tillgång till den inloggade delen av hemsida, för att själva kunna 
administrera användaruppgifter. Hemsidan kommer därmed bli än mer central och utgör då 
grundstenen i föreningens kommunikation.  
 
Under året har ett antal arbetsgrupper varit verksamma i föreningen, bland annat 
områdesgruppen som arbetat med detaljer kring;  
 
• Utformande av en övergripande områdesplan (aktiviteter på kort och på lång sikt) inklusive 

en trädvårdsplan där arborister konsulterats för att säkerställa en objektiv syn på områdets 
träd- och markvårdsplan.  

• Kommunikation och påverkan av kommunen rörande närliggande byggnationer 
(vårdboende, Skärgårdsväg, Viks skola mm)., uppförande av bullerplank, bibehållande av 
busshållsplatsen vid Viks Central etc  

• Planering av infart, planteringar, informationsskyltar och tavla för området när byggnationer 
som påverkar avslutats/avtagit 
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• Framtagande av allehanda förslag kring andra ”förskönande/förbättrande” åtgärder rörande 
gemensamhetsanläggningarna 

 
Under verksamhetsåret har ett 100/100 MB/s fibernät installerats i området och anslutning har 
dragits till alla 76 fastigheter. Dessutom har ett centralt avtal med Bredband2 tecknats som 
exklusiva leverantörer av bredband över detta nät. Det avtalet löper över fem år. Styrelsen har 
mha ett par frivilliga i området också sökt ombesörja – i den mån det varit möjligt - att alla 
fastighetsägare ska kunna utnyttja detta höghastighetsnät, genom en viss form av 
”supportverksamhet”. På hemsidan har också en hel del information rörande teknik och 
kontaktytor mot de aktuella leverantörerna lagts upp. I teknikhuset har också en kylanläggning 
installerats och ventilation anlagts, för att vår värdefulla teknikutrustning (switchar för fiber mm) 
ska få en optimal livstid. 
 
En viss kontakt med kommunen/entreprenören som ansvarar för byggnation av Vårdboendet 
(PEAB) har också förekommit rörande den vattenskada i teknikhuset (samt översvämningar på 
viss delar BZ-väg då dagvattenbrunnar satts igen) som uppkom pga den otillräckliga 
dräneringen och felaktiga projekteringen av markytan framför Vårdboendet. Dessa 
påtryckningar och kontakter ledde under året till att stora förbättringar gällande dränering av den 
allmänna ytan framför vårdboendeområdet (Ljung 1:1) har skett.  
 
Under 2009 fortsatte också satsningen på en förbättrad trafiksäkerhet då ytterligare en spegel 
sattes upp mellan BZ41 och BZ43 i Nedre Ljung och ytterligare ett fartgupp inhandlades och 
placerades ut. Efter slutbesiktning av området/gemensamhetsanläggningarna så ordnade 
PEAB asfaltering av gångvägen ut genom ”slussen” i bullerplanket mot Skärgårdsvägen, samt 
på gångvägen upp mot teknikhuset i området. Dessutom planterades gräs in runt teknikhuset 
och ett stängselför säkerhet monterades upp på utsiktsplatsen vi Övre Ljung (på inrådan av 
besiktningsmannen). Inga kostnader har drabbat föreningen för detta. 
 
Samfälligheten har, via den båtgrupp som utsågs på årsmötet, omhändertagit medlemmarnas 
önskemål om båtplats för säsongen. Tilldelning av dessa skedde tidigt under våren och kostnad 
för båtplats har debiterats respektive medlem i enlighet med fastslagen båtplatspolicy vilken 
reviderats något på årsmötet 2009.  
 
Föreningen har utöver ovanstående anordnat två gemensamma städdagar under vår och höst , 
där de gemensamma grönområdena, strandlinjen och skogspartier röjts och städats. Dessutom 
har dränering förbättrats vid gångvägen ned mot vattnet, detta i syfte att minska skadorna på 
vägen vid häftiga skyfall. Ytterligare ett bord har införskaffats till den gemensamma lek-
/samlingsplatsen på området.  
 
Styrelsen genomförde en ordentlig genomgång av den kvartalsvisa vattendebiteringen under 
2009, vilken resulterade i en extra debitering av majoriteten av hushållen i Ljung. Detta gav en 
extra intäkt på ca 30 tkr, vilken är i paritet med det underskott som vattendebiteringen gav 
upphov till under 2008. Under 2009 betalade även PEAB ut det bidrag som de lovat föreningen 
(50 tkr) i samband med anläggandet av den gemensamma samlings-/lekplatsen. Detta efter 
många påtryckningar och dialog.  
 
Styrelsen har även under året bjudit in samtliga arvoderade till en avslutningsmiddag för 
verksamhetsåret 08/09 och till en julavslutning för styrelsen i december 2009. 
 
 
g) Föreningens ekonomiska ställning 
 
Föreningen har en soliditet på 12%. Denna bör på lång sikt inte understiga 60%. Föreningen 
bör ha som mål att nå detta nyckeltal inom en tioårsperiod, eftersom samfälligheten är nybildad 
och inte så kapitalstark till en början. Föreningens likvida medel uppgick vid utgången av 2009 
till -17 tkr (-60 tkr 2008) och underskottet på föreningens bankkonto täcks av den checkkredit 
som föreningen fått beviljad. Det negativa saldot beror av den kvartalsvisa faktureringen av 
samfällighetsavgifter samt vattenavgifter. Men också på att föreningen tagit en stor del av 
fibernätinvesteringen under 2009, men inte fakturerat ut denna kostnad till alla medlemmar 
(kommer ske under 2010 vid 4 tillfällen).  
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Flerårsjämförelse       2009         2008      2007 
 
Nettoomsättning               719 870 638 666  92 337 
Resultat e. finansiella poster    46 157   64 666              - 5 522 
Balansomslutning               842 642 410 764  92 337 
Soliditet (%)             12                     14           6 
Kassalikviditet (%)            51               51         98 
  
 
Årets resultat uppgår till 25,2 tkr. Vid bedömning av resultatet bör beaktas att cirka 280 tkr av 
årets kostnader är att hänföra till fibernätinvesteringen samt att intäkter för denna ännu inte 
kommit in. Vid utgången av året var intäkt och kostnad för vattenförbrukning i obalans (positivt 
saldo på cirka 30 tkr), detta på grund av den justering av schablonen som genomfördes under 
året. Under 2009 har lägre ersättning för bokföring och kvartalsvis fakturering betalats jämfört 
med det avtal som styrelsen ingick med Carola Dahlin (boende i Ljung) i början av året. Avtalet 
medgav ersättning på 12 tkr för ett års arbete, men endast arvode i nivå med styrelseledamots 
arvode (999kr) samt ersättning för diverse kontorsinköp har betalats ut. Carola Dahlin valde 
själv att göra så, då hon ansåg att det avtalade arvodet var oskäligt i förhållande till 
arbetsbelastningen. Under året har kostnader för snöröjning varit mer än dubbelt så höga 
jämfört med budget, men denna utökade kostnad har på grund av den starka finansiella 
ställningen i övrigt inte medfört överdrag. 
 
Ovan fakta, innebär sammantaget att föreningen på tillfredsställande sätt klarar av att på egen 
hand finansiera de löpande kostnaderna via beslutad samfällighetsavgift. 
 
Ljungs Samfällighetsförening är försäkrad genom IF AB. 
 
 
h) Resultatdisposition 
 
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel 
 
Från tidigare år överförda vinster     38 144 kr 
Årets vinst        25 157 kr 
TOTALT        63 301 kr 
 
Styrelsen föreslår att det totala beloppet balanseras i ny räkning. 

 
 

i) Slutord 
 
Ljungs Samfällighetsförening har funnits och verkat i drygt tre år. Allt sedan 
lantmäteriförrättningen i början av 2007 har arbetet gått framåt vad gäller upprättande av goda 
mötes- och övriga föreningsrutiner. Andan i området är god och eftersom det är en ganska liten 
samfällighet så präglas den av god grannsamverkan, gemenskap och engagemang – den stora 
massan av alla boende i området bidrar och drar sitt strå till stacken.  
 
Målet är att på sikt göra Ljung till ett än mer trivsamt område att bo i och förhoppningen är att 
dess attraktionskraft hos barnfamiljer, unga och gamla ska öka med tiden. Värdet på 
fastigheterna i området har under de senaste tre åren utvecklats gynnsamt, men har sedan 
hösten 2008 i det närmaste legat still som en följd av den finansiella oro som präglar omvärlden. 
Styrelsen hyser en förhoppning om att ett väl genomfört föreningsarbete på lång sikt bidrar till 
att bevara och helst öka värdet på medlemmarnas fastighetsinvestering. Därför kommer 
föreningens arbete fortsatt att inriktas på att hålla driftskostnaderna nere och därmed möjliggöra 
för investeringar i åtgärder som möter de boendes behov och önskemål om ökad trivsel. 
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Styrelsen tackar medlemmarna för allt stöd och medverkan under 2009. 
 
 
Stockholm den 29 april 2010 
 
 
 
 
Niklas Korswall   Helena Mueller   Daniel Müller 
 
 
 
 
Per Sandgren   Katrin Skantz 
 
 
 
 
Eva Clementi   Christer Alsiö 
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2. RESULTATRÄKNING 
 
 
 

2009-01-01 2008-01-01 2007-05-25
Not 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Intäkter
Vattenavgifter 1 435 214 373 842 92 337
Samfällighetsavgifter 2 195 985 191 340 0
Abonnemang Bredband2 70 148 0 0
Båtplatsavgifter (nedre Ljung) 18 450 18 150 0
Övriga intäkter 73 55 334 0

Summa intäkter 719 870 638 666 92 337

Kostnader
Vattenförbrukning (fast och rörlig kostnad) -403 443 -401 567 -91 057
Löpande bredbandsabonnemang -70 148 0 0
Löpande drift 3 -92 789 -56 856 -3 465
Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader 4 -38 027 -62 312 -1 972
Styrelsearvoden och representation -10 117 -26 143 0
Avskrivningar 5 -45 388 -20 919 0

Summa kostnader inkl avskrivningar -659 912 -567 797 -96 494

Rörelseresultat 59 958 70 869 -4 157

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader -13 801 -6 203 -1 365

Resultat efter finansiella poster 46 157 64 666 -5 522

Bokslutsdispositioner
Underhålls- & förnyelsefond -21 000 -21 000 0

Årets resultat 25 157 43 666 -5 522  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsredovisning 2009 

 
Ljungs Samfällighetsförening | 717909‐5323  9 
 

3. BALANSRÄKNING 
 
 

Not 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31

TILLGÅNGAR

Data fibernät 643 721 225 625 0
Övriga ( trafiksäkerhet, samlingsplats mm) 6 45 013 36 175 0

Summa anläggningstillgångar 688 734 261 800 0

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar 4 433 55 506 0
Upplupna intäkter 164 714 93 458 92 337
Kassa 1 806 0 0
Bank -17 045 -59 939 -94 309
Summa omsättningstillgångar 153 908 89 025 -1 972

SUMMA TILLGÅNGAR 842 642 350 825 -1 972

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital
Underhålls- & förnyelsefond -42 000 -21 000 0
Balanserad vinst/förlust föreg år -38 144 -38 144 5 522
Balanserad vinst -25 157 0 0

Summa eget kapital -105 301 -59 144 5 522

Långfristiga skulder
Lån -402 784 0 0

Summa långfristiga skulder -402 784 261 623 -87 209

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder -282 764 -138 049 0
Upplupna kostnader -51 793 -153 632 -3 550

Summa kortfristiga skulder -334 557 -291 681 -3 550

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -842 642 -89 202 -85 237  
 
Poster inom linjen     
Ställda säkerheter  0  0
Ansvarsförbindelser  inga  inga
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4. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 
 
Not 1 – Vattenavgifter 2009 2008 2007*

Övre Ljung (BRF Utsikten) 144 114 133 540
Nedre Ljung (Gamla ”PEAB”) 255 374 236 637
PEAB 3 955 3 665

403 443 373 842 92 337

Not 2 - Samfällighetsavgifter

Övre Ljung (BRF Utsikten) – 20 % 39 197 38 268
Nedre Ljung (Gamla ”PEAB”) – 79% 154 829 151 159
Värmdö Kommun – 1% 195 985 1 913

195 985 191 340 0

Not 3 – Löpande drift

El – gatubelysning samt TV hus (Vattenfall) 18 488 32 310
Snöröjning 73 977 22 391
Förbrukningsmaterial (bultar, tillbehör grupp) 0 1 800
Hemsida 324 355

92 789 56 856 3 465

Not 4 – Övriga förvaltnings- & rörelsekostnader

Försäkringspremie 3 995 3 979
Bankavgifter 12 879 4 000
Ekonomisk förvaltning (bokföring, fakturering) 999 40 524
Förbrukningsinventarier (väg- & bryggskyltar, spegel) 12 942 9 850
Lokalhyra 1 800 900
Höst- & Vårstädning 1 412 695
Diverse inköp 4000 2 364

38 027 62 312 1 972

Not 5 - Avskrivning enligt plan

Avskrivning sker med 5% samt 20% på anskaffningsvärdet.
Anskaffningsvärde 688 734
Årlig avskrivningskostnad 45 388

Not 6 - Övriga anläggningstillgångar

Gallergrind 8 775 11 700
Bordsbänkar 4 500 6 000
Flexibump 18 516 18 475
Fotbollsmål 6 571 0
Sandlåda 6 650 0
Utgående planenligt restvärde 45 013 36 175 0  
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5. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
 
 
a) Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen har upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd.  
 
Föreningen bedriver sin verksamhet som samfällighetsförening inom ramen för Lagen om 
Samfälligheter (1973:1150) och har sitt säte på Värmdö i Stockholm. Föreningens 
skatterättsliga karaktär är ideell förening.  
 
Redovisningen har upprättats enligt samma principer som föregående år.  
 
b) Värderingsprinciper 

 
Föreningens anläggningstillgångar (maskiner, inventarier och installationer) skrivs av enligt plan 
över den förväntade nyttjandeperioden. 
 
Följande avskrivningsprocent tillämpas; 
 
Data / fibernät  5% 
Gallergrind  20% 
Bordsbänkar  20% 
Flexibump/fartgupp 20% 
Fotbollsmål  20% 
Sandlåda  20% 
 
Övriga tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärden där inget annat anges. 
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
 
c) Inkomstskatt 

 
En samfällighetsförening är inte skattepliktig. 
 
d) Definition av nyckeltal 

 
Soliditet  Eget kapital i procent av balansomslutning 
 
 



 
 
Revisionsberättelse 
 
Till föreningsstämman i Ljungs Samfällighetsförening               Org.nr 717909-5323 
 
Vi har granskat årsredovisningen, bokföringen och styrelsens förvaltning i Ljungs 
Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2009. Det är styrelsen som har ansvaret för  
räkenskapshandlingarna, förvaltningen och för att årsredovisningslagen har tillämpats vid 
upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar har varit att genomföra revision för att med hög 
men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter. Med anledning av vår granskning vill vi göra följande uttalanden. 
 
Styrelsens förvaltning har utövats med engagemang och kompetens och ger en rättvisande 
bild av föreningens resultat och ställning. 
 
Vi föreslår att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen för föreningen, 
disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Värmdö den 16 maj 2010 
 
 
 
Per Åman                                                            Liss Gränd 




