
Styrelsen för Ljungs Samfällighetsförening avger härmed 
årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 
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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 första stadgar togs i bruk den 30 maj 2007. Stadgeändringar beslutades 2009 vilka 
sedermera implementerades 2010. 
 

b) Gemensamhetsanläggningar 
 
Ljungs samfällighetsförening samförvaltar följande gemensamhetsanläggningar, belägna i Värmdö 
kommun utanför Stockholm; 

 Ljung GA 1 - Grönområde och gångvägar 
 Ljung GA 2 - Bryggor (2st, BRF Utsiktens brygga ingår ej), BZ's väg från nr 60 med belysning 

(Utsiktens vägar och lampor ingår ej), gästparkeringar, dagvattenledningar, kabel TV ledningar 
och bullerplank 

 Ljung GA 3 - Ledningar för vatten och spillvatten, el-central, parabol, infartsväg och vågbrytare 
 Ljung GA 4 - Vindskyddet 

En GA kan inte omfatta en enskild fastighet. GA områden är markerad på kartor som visar 
samfällighetens gränser.  

c) Styrelse samt övriga förtroendevalda 
 
Vid den ordinarie föreningsstämman den 22 maj 2018 och efterföljande konstituerande styrelsemöte, 
valdes följande föreningsfunktionärer samt ledamöter. 
 
Danniel Bolander Ledamot 1 år 
Ulrica Ihlis  Ledamot 1 år 
Sofia Olofsson  Ledamot 1 år 
Göran Landvik  Ledamot 1 år 
Per Ronder  Ledamot 2 år 
Pelle Ahlström Ledamot 2 år 
Ulf Ek  Suppleant 2 år 
Per-Jarle Heggelund Ledamot 1 år (Utsikten) 
Karl Markström  Suppleant 2 år (Utsikten) 
 
Revisor  Bo Hertz 1 år 
Revisor  Jonas Olsson (Brf) 1 år 
Revisorssuppleant Gabriel Bonnet 1 år 
 
Valberedning   Gabriella Ahlström 1 år 
  Mia Enander Lanner 1 år 
 
Styrelsen har under året haft ett konstituerande möte och åtta protokollförda styrelsemöten.  
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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 kommun (deltar endast 
i en liten del i GA1, via vårdboendet).  
 
Medlemmarna i Ljung bidrar till föreningens finansiering av den löpande verksamheten (ska inte 
förväxlas med kostnad för vatten eller fibernät) i enlighet med tabellen nedan; 
 
 
Fördelning % GA1 GA2 GA3 GA4 Antal hushåll 

Nedre Ljung 60% 100% 62% 62% 47 

Utsikten 37%   38% 38% 29 

Värmdö Kommun 3%       1 
 
 

Budget 2018 GA1 GA2 GA3 GA4 Totalt 
Antal 

hushåll 
Kostnad per 

hushåll/år 
Kostnad per 

hushåll/kvartal 

Nedre Ljung 40,065 85,962 51,081 481 177,588 47 3,778 945 

Utsikten 24,707 0 31,307 295 56,309 29 1,942 485 

Värmdö Kommun 2,003 0 0 0 2,003 1 2,003 501 

Totalt 66,775 85,962 82,388 775 235,900 77     
 
 

e) Förvaltning 
 
Under verksamhetsåret 2018 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 
(Vattenfall, Ownit etc.). Snöröjning, sandning och sopning i området har hanterats av Kentas Last och 
Schakt. Områdesgruppen har såväl enskilt under året som tillsammans med boende på städdagar drivit 
och skött löpande underhåll och utveckling av områdets gemensamhetsanläggningar.  
 

f) Löpande verksamhet – drift och underhåll samt utveckling av Ljung 
 
Under 2018 har föreningen främst fokuserat på följande arbetsområden; 

1. Fortsatt löpande förvaltning av områdets skötsel och utveckling. 
2. Balansering av ekonomin i förhållande till föreningens intention och vilja att utveckla 

boendemiljön. 
 

Områdesgruppen organiserar årliga städdagar i Ljung. Under innevarande år ordnades en städdag på 
våren och en på hösten. Vid dessa tillfällen ses samtliga gemensamhetsanläggningar över och området 
ställs i ordning inför sommar och vinter. Trädfällning, en tall och en skrymmande gren, vid nedre Ljung 
gjordes under hösten enligt föreningens trädvårdsplan.  
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Styrelsen har under verksamhetsåret fortsatt att sprida information till medlemmarna genom 
föreningens hemsida (http://www.ljungsam.se) vilken även fortsättningsvis är tänkt att utgöra 
grundstenen i föreningens kommunikation. Administration av ägarbyte och vattenavläsning görs via 
hemsidan. I den nuvarande formen kräver det att ledamöter och styrelsen arbetar vidare med att 
utveckla funktionerna runt hemsidan för att optimera och förenkla styrelsearbetet och kontakten 
gentemot medlemmarna i Ljung. 
 
Samfälligheten har, via båtgruppen, omhändertagit medlemmarnas önskemål om båtplats för 
säsongen och fördelat platserna på bästa möjliga sätt. 
 
 

g) Föreningens ekonomiska ställning  
 

Flerårsjämförelse 2018 2017 2016 2015 2014 

Nettomsättning 985,088 981,131 1,002,606 1,197,796 826,608 

Resultat efter finansiella 64,144 106,261 82,501 76,839 21,167 

Balansomslutning 691,763 614,829 553,703 464,626 376,041 

Solididet 60% 57% 44% 34% 22% 
 
 
Årets resultat efter reservering för underhållsplan uppgår till 11 075 kr.  
 
Styrelsen har tagit beslut om att samfällighetsavgiften årligen ska räknas upp med konsumentprisindex 
(KPI) och justering kommer att ske vid ingången av varje nytt kalenderår. 
 
Ljungs Samfällighetsförening är försäkrad genom IF AB. 
 
 

h) Resultatdisposition  
 
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel 
 
Från tidigare år överförda medel      125 666 kr 
Årets vinst     11 075 kr   
TOTALT     136 741 kr 
 
Styrelsen föreslår att 2018 års överskott balanseras till kommande behov. 
 
Slutord 
Ljungs Samfällighetsförening har funnits och verkat i drygt 11 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 fortsatt arbeta upp en hållbar och långsiktig förvaltning av området och utveckla 
samfälligheten i enlighet med medlemmarnas önskemål och initiativkraft.  
 
Styrelsen tackar medlemmarna för allt stöd och medverkan under verksamhetsåret. 
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Stockholm den 31 mars 2019 
 
 
 
 
Ulrika Ihlis  Pelle Ahlström Sofia Olofsson 
 
 
 
Per Ronder  Göran Landvik  Danniel Bolander  
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2. RESULTATRÄKNING 
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3. BALANSRÄKNING 
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4. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 
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5. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR  

a) Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen har upprättats 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) Inkomstskatt 
 
En samfällighetsförening är inte skattepliktig. 

c) Definition av nyckeltal 
 
Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. 
 
 

6. REVISIONSBERÄTTELSE 
 
För Ljungs Samfällighetsförening omfattande verksamhetsåret 2018. 

Undertecknade av Ljungs Samfällighetsförening valda revisorer får efter fullgjort uppdrag avge 
följande berättelse. 

Vi har tagit del av föreningens årsredovisning för 2018 samt gått igenom föreningens 
räkenskaper.  

Föreningens ekonomiska ställning per 31 december 2018 redovisar ett överskott om 11 075 
kr. Vi tillstyrker att överskottet balanseras till nästa räkenskapsperiod enligt styrelsens förslag.  

Den av oss företagna revisionen har inte given anledning till anmärkning beträffande 
styrelsens förvaltning av föreningens verksamhet. 

Med hänvisning till vad som ovan sagts föreslår vi att föreningsstämman beviljar full 
ansvarsfrihet för den tid som berättelsen omfattar. 

 

Bo Hertz     Jonas Olsson (Brf)  

 
 

Gabriel Bonnet  


