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HANDLINGAR TILL 2022 ÅRS STÄMMA  

 Dagordning 

 Förvaltningsberättelse 2021 

 Verksamhetsberättelse 2021 

 Resultat- och balansräkning 

 Noter till årsredovisningen 

 Revisionsberättelse 

 Inkomna motioner 

 Verksamhetsplan och budget 2022 

 Valberedningens förslag  

 Städledare och städdagar 2022 

 

 

DATUM FÖR ÅRETS STÄMMA 

Årets stämma äger rum:  

Onsdagen 27:e april kl.19:00-20:00 utomhus i Område 2. 

 

 

 

 

 

Jenny Lantz Fredrik Roos 

Ordförande Sekreterare 
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DAGORDNING 
 

1. Stämmans öppnande 

 

2. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst 

 

3. Val av ordförande och sekreterare för stämman 

 

4. Val av två justerare, tillika rösträknare 

 

5. Godkännande av dagordningen 

 
6. Årsredovisning för SFF Bäcken:  

 Förvaltnings- och verksamhetsberättelse  

 Resultat och balansräkning 

 Noter 

 

7. Beslut om avsättning till yttre fond 

 

8. Revisorernas berättelse 

 

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 

 
10.  Ersättning till styrelsen och revisorerna 

 

11. Inkomna motioner 

 

12. Verksamhetsplan och budget 2022 samt samfällighetsavgift  

 

13. Val av styrelseordförande och styrelse 

 

14. Val av revisorer 

 

15. Val av valberedning 

 

16. Meddelande om vilka som utsetts till städledare och vilka dagar som är städdagar 

 

17. Övriga frågor 

 

18. Stämmans avslutande  
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Styrelsen för SFF Bäcken, med säte i Segeltorp, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 

2021. 
  

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
  

Förvaltningsberättelse 2021 
  
Allmänt om verksamheten  
Föreningen har till ändamål att förvalta den av medlemmarna ägda samfälligheten Huddinge Bäcken 

GA:1, registreringsdatum 1980-04-21. Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som 

fastställdes vid bildandet om dess ändamål och vad som beslutas på stämma. 
  
Ändamålet med samfällighetsföreningen är att ombesörja: 
- Garage, parkeringsplatser och tillfartsvägar 
- Gångvägar och friytor 
- Lekplatser och tillhörande lekanordningar 
- Kallvatten-, spillvatten och dagvattenledningar 
- Stuprör och hängrännor 
- Kabel TV / Fiber 
- Ytterbelysning 
- Övrigt 

  
Samfällighetens fastighet ägs av 99 radhus. 
  
Gemensamhetsanläggningen är försäkrad hos Villaägarnas Riksförbund.  

  
Styrelse  
Styrelsen har efter ordinarie stämma den 2021-04-27 haft följande sammansättning: 
  
Jenny Lantz  Ledamot Ordförande  

Emine Oulad Younes Ledamot  Vice ordförande 

Fredrik Roos  Ledamot Sekreterare 

Anders Thunholm Ledamot Kassör  

Kaj Nord  Ledamot 

Mattias Eriksson Ledamot 

Hannes Falk  Suppleant  

 
Styrelsen har under 2021 haft 13 styrelsemöten, de flesta har hållits antingen utomhus eller via Teams.  

 
Förtroendevalda revisorer  
Andreas Gugg 
Elin Ferdén 

 
Förtroendevald revisorssuppleant  
Emil Wanngren 

 

Valberedning  
Valberedningen som valdes på årsstämman 2021-04-27 består av: 

  

Erika Sales 

Helena Quedlinburg 
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Förvaltning av samfälligheten 
Ekonomisk förvaltning sköts av Fastum AB. Avtalet är bundet t.o.m. 2022-12-31. 

 
Samfällighetens ekonomi  
Utdebitering till medlemmarna av samfällighetens kostnader för 2022 har gjorts med 1 060 407 SEK. 

 

 

Verksamhetsberättelse 2021  

Omfattande tiden 1 januari till den 31 december 2021. 

 

Samfällighetens uppgift är att förvalta samfällighetens anläggningar. Styrelsen är samfällighetens 

verkställande organ och har att agera inom de ramar som stämman och lagar föreskriver. 

 

Arbetssätt för underhålls- och reparationsarbeten  
Inom en samfällighet delas underhålls- och reparationsarbeten upp i löpande och långsiktiga 

underhållsplaner. I den löpande underhållsplanen ingår underhåll med ett intervall upp till 1 år. 

 

För övrigt underhåll har samfälligheten en så kallad långsiktig underhållsplan. Det är en förteckning 

över allt inom samfälligheten som behöver underhåll med ett intervall överstigande 1 år. Planen ligger 

till grund för och styr styrelsens arbete med att förvalta samfällighetens tillgångar.  

 

Styrelsen ser det som en viktig uppgift att titta närmare på och kontinuerligt göra nya bedömningar av 

skick, kostnader och underhållsintervall gällande alla större och dyrare underhållspunkter såsom 

markförlagda rörledningar, asfalt, garagebyggnader etc.  

 

Detta arbete har under 2021 fokuserat på att utföra de punkter som prioriterades upp i planen under 

2020 d.v.s. renovering av garage och lekplatser.  

I den prioritering som gjordes under 2021 så ligger fortsatt renovering av garagen högt 

(elinstallationerna måste ses över i flera av garagen samt att ommålning planeras under 2022). Näst 

högst prioritering har om-asfaltering av några dåliga partier av våra gångvägar. P.g.a. att 

garagerenoveringarna blev mer omfattande än planerat så har detta arbete skjutits framåt. Styrelsen 

avser att ta in ytterligare offerter på asfaltering under 2022 och eventuellt även påbörja dessa under 

året.  

 

Vad gäller dag och spillvattenledningar så har styrelsen under 2021 haft en dialog med kommunen om 

vilka ledningar som ägs av dem och vilka som ägs av samfälligheten. Detta är en viktig fråga med 

avseende på vem som ska finansiera underhåll av respektive ledning. Styrelsen har fått en bättre bild 

av detta, men några detaljer behöver förtydligas, vilket kommer ske under 2022. Preliminärt kan vi 

konstatera att ledningarna som går under våra huskroppar till stor del ägs av samfälligheten, medan 

kommunen äger en ganska stor del av de rör/ledningar som ansluter till dessa utanför huskropparna.  
 

Ekonomisk förvaltning 
Sedan beslut togs på årsstämman 2015 är samfällighetens ekonomiska förvaltning outsourcad till 

Fastum UBC Förvaltning. Nuvarande avtal löper till 2022-12-31.  

Avtalet förlängs med 1 år i taget och uppsägning skall ske senast 6 månader innan kontraktstidens 

utgång. 

 

Styrelsen granskar och signerar samtliga fakturor i en digital portal samt kan se löpande hur resultat- 

och balansräkningen ser ut. I portalen ser vi alla fakturor från leverantörer och till medlemmar, både 

som skall betalas och har betalats. Vi ser även de som förfallit till betalning.  
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Faktura för samfällighetsavgift, Kabel-TV och underhållsavgift faktureras automatiskt varje kvartal, 

i förskott.  

 

Förskottsdebitering av städavgiften sker automatiskt varannan fakturering. Efter städdag rapporterar 

styrelsen till Fastum de hushåll som varit närvarande på städdagen och summan återbetalas på 

kommande faktura som en minuspost.  

 

Fastum erbjuder autogiro eller e-faktura som vi uppmanar medlemmarna att nyttja för att sänka 

föreningens kostnader, samt att det underlättar när man t.ex. är bortrest.  

 

Enl. §18 i samfällighetens stadgar ska föreningen årligen göra en avsättning till underhålls- och för-

nyelsefond. Styrelsen föreslår en avsättning på totalt 150 000 kr vilket motsvarar ca 1 515 kr/fastighet.  

 

Vatten och avlopp  
Varje fastighets förbrukning av vatten har lästs av 2 gånger under året, i april och november. 

Debitering av fast månadskostnad sker kvartalsvis i förskott och debitering av vattenförbrukning sker 

i efterskott, kommande faktura efter städdag.  

 

Normalt justerar Stockholm Vatten sina priser med 5% per år, vilket innebär att motsvarande 

prisjusteringar görs för medlemmarna vid första möjliga faktureringstillfälle av vatten.  

 

Administration 
5 fastigheter har bytt ägare under 2021. 

 

Städdagar  
Städledarna har fått information från styrelsen ca 4 veckor innan städdagarna om vad som behöver 

göras. Det är fortfarande stor uppslutning på våra städdagar vilket känns väldigt roligt. 

Samfällighetens medlemmar har framfört att man märkt av en skillnad i arbetsinsatsen nu när skötsel 

av häckar och planteringar tillsvidare köps in. Det mesta arbetet under städdagarna är att kratta löv och 

samla ihop nerblåsta trädgrenar samt att rensa sly vid parkeringarna, bakom garage eller vid 

gångvägar.  

 

Grönområden  

Styrelsens motion gällande inköp av skötsel av grönområden gick igenom på stämman 2018 och 

kontinuerlig skötsel av häckar och planteringar köptes 2021 igen in enligt offert från Svensk Utemiljö 

AB under perioden maj-oktober 2021.  

Vid Gamla Kyrkvägens parkering kapades ett körsbärsträd. Arborist anlitades inte under 2021. 

 

Vi har att förhålla oss till vad Huddinge Kommun skriver om växtlighet: 

Se till att häck och buskar inte växer utanför tomten. Om du har träd som sträcker sig ut över gatan 

eller gångbanan ska du se till att det är tillräckligt högt upp. Överhängande grenar utanför tomtgräns 

måste säkras mot nedfallning och inte skymma gatubelysningen. Höjden som krävs: 

- över gångbana är minst 3,5 meter 

- över cykelväg är minst 3,5 meter 

 

Observera att detta för vår del även gäller träd/grenar/sly som växer över cykel-/gångbanan vid 

Häradsvägen. Det är samfällighetens ansvar att hålla efter detta område från Alkärrsstråkets början 

mot Mickelbergsvägen.   
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Lekplatser 
Under våren 2021 så har alla lekplatser uppdaterats och renoverats, detta arbete har genomförts 

tillsammans med lekplatsgrupperna och styrelsen. 

I område 1 har den gamla gungbrädan bytts ut till en ny vippgunga. Även de trasiga trappstegen i 

lekställningen har renoverats.  

I område 2 har det monterats ett nytt pingisbord.  

I område 3-4 har det införskaffats en gammal lekstuga som rustats upp och ett nytt volträcke har 

monterats, man har även renoverat den gamla klätterställningen.  

I område 5 har den trasiga gunghästen bytts ut till en helt ny. 

I område 6 har den gamla lekställningen renoverats samt att man även fått en ny vippgunga i detta 

område.  

Samtliga områden har fått ett picknickbord. 

 

Gångvägar och parkeringsplatser  
Snöröjning och sandning utförs av Christer Segerström AB. Företaget har, efter ägarbyte, bytt namn 

till Svensk Utemiljö AB. Samfälligheten har anlitat samma företag sedan 2004 och de var även 

anlitade för vintern 2020-2021. 

 

Snöröjningen har utförts enligt avtal mellan kl. 07:00-17:00, alla dagar i veckan liksom tidigare år. 

 

En översyn i samfälligheten av asfaltens skick gjordes under 2020, några problemytor har identifierats 

och dessa har prioriterats i den långsiktiga underhållsplanen. Under 2021 togs ett par offerter in 

gällande detta, men på grund av att garagerenoveringarna blev större än väntat, så pausades detta 

arbete under 2021.  

 

Trafiksäkerhet 
Trafikskyltarna har uppdaterats i hela området under sommaren 2021. 

 

Fartgupp finns monterade under sommarhalvåret, mellan garage 5 och 6 och längs infarten vid 

Mickelsbergsvägen. Vintertid demonteras guppen för att underlätta för snöröjningen. 

 

De svarta så kallade P-grindarna vid infarterna till småvägarna inom samfälligheten, utgör en del av 

trafiksäkerheten i området. Grindarna förhindrar t.ex. att våra små vägar används som smit- och 

genomfartsvägar vid köer på omkringliggande vägar, och även att vi själva tänker till en gång extra om 

bilen behöver köras fram till huset.  

 

Bra att tänka på under vinterhalvåret är att parkera så många bilar som möjligt i garagen, för att 

underlätta snöröjning.  
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Garagen    
Samfälligheten har att förvalta 14 garagelängor.  

 

Observera att installation av laddningsutrustning för bilar kräver styrelsens godkännande. För tillfället 

ger styrelsen inte tillstånd för flera installationer. Detta beslut är fattat främst p.g.a. av följande 

omständigheter: 

- Garagens elsystem (framförallt inkommande matning och mellan garage) är inte 

dimensionerat för elbilsladdning och vi ligger nu på gränsen av vad som är möjligt.  

- Laddstationer för elbilar och försäljning av el ingår inte i samfällighetens förrättning (d.v.s. 

vad samfälligheten får ansvara för och vilka frågor styrelsen får behandla). Det är därför 

juridiskt problematiskt för styrelsen att behandla denna typ av frågor utan att förrättningen 

ändras.  

 

På grund av ovanstående så kan styrelsen inte garantera hur länge redan befintliga laddboxar kan 

behållas. Styrelsen kan med kort varsel kräva att de kopplas ur.  

 

Styrelsen har under 2021 fortsatt att bevaka utvecklingen gällande elbilsfrågan. Då det juridiska läget 

fortfarande är otydligt, så tror styrelsen att den bästa lösningen på denna fråga kan vara att starta en 

egen ekonomisk förening som hanterar elbilsladdning. Styrelsen önskar ett en separat grupp bildas i 

samfälligheten, som kan utreda alla frågor som rör elbilsladdning. Därefter kan gruppen lägga ett eller 

flera konkreta förslag/motioner som en föreningsstämma kan ta ställning till. De som är intresserade 

av att ingå i en sådan grupp får gärna anmäla sitt intresse till styrelsen eller på stämman.  

 

Samfälligheten kallade till en extrastämma 18 januari 2021 med anledning av garagens dåliga skick. 

Detta för att informera om att Styrelsen kommer att behöva finansiera en garagerenovering med medel 

från underhållsfonden.  

Offerter togs in och upprusning av garagen påbörjades under Vintern/våren 2021.  

Första etappen var att byta alla gamla garagegavlar som hade original panelen kvar, samt att renovera 

staketet vid parkeringen uppe vid Gamla Kyrkvägens garagelängor. 

I etapp 2 fortsattes det med att renovera garagets baksida nere i område 1, byta ut alla förrådsdörrar 

och byta hängrännor på samtliga garage.  

Etapp 3: I garage 6 demonterades plåten och alla ruttna reglar och skivor byttes ut. Styrelsen fick 

kännedom om att flera garage på Gamla Kyrkvägen var i dåligt skick pga att det där var kvar isolering 

och gips. Under höststäddagen demonterade de boende vid Gamla Kyrkvägen all gips och isolering i 

dessa garage. 

Etapp 4 Snickarna fortsatte med garagen på Gamla Kyrkvägen där man bytte ut alla ruttna reglar, alla 

skivor samt att plåten på baksidorna på två av garagen byttes till träpanel, då dessa garage var i så 

dåligt skick. 

Därefter pausades arbetet, för att ta grepp om de kvarvarande garagen under 2022. Att tillägga är att 

elinstallationerna i Gamla Kyrkvägens garage är undermåliga och detta behöver åtgärdas. Styrelsen 

kommer att ta in offerter under våren 2022 på resterande arbete.  

 

Hängrännor   
Rensning av hängrännorna har även under 2021 utförts på städdagarna.  

Inga övriga underhållsarbeten har gjorts under året. 

 

El och belysning  
Under 2021 har en ny belysningsstolpe monterats vid lekplatsen i område 3-4, detta område saknade 

belysning tidigare. Stolpen är monterad på garaget som ligger direkt i anslutning till lekplatsen.  

 

Gällande laddning av bilar se under Garagen. 
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Kabel-TV / Internet  
Tjänsten fungerar tillfredställande, kabel TV levereras av Telenor. Föreningen har ett avtal med 

Telenor som tillhandahåller en gruppanslutning av ett analogt basutbud, detta avtal löper till slutet av 

2022. Kostnaden för det analoga basutbudet är ca 53 kr/månad per fastighet.    

Under 2021 har styrelsen undersökt om det är möjligt att ersätta det analoga basutbudet med ett 

digitalt sådant. Det visar sig dock att Telenor inte erbjuder enbart digitalt basutbud, utan det analoga 

basutbudet är deras ”lägsta” tjänst och allt annat skulle innebära en högre månadskostnad för oss. Om 

vi gruppansluter (alla fastigheter) med analogt basutbud + digital TV bas så skulle ett femårsavtal 

landa på ca 90 kr/månad per fastighet.  
Då samfälligheten är skyldig att tillhanda tjänster motsvarande ”centralantenn” så bedömer styrelsen 

att nuvarande avtal, analogt basutbud är det minsta som vi kan teckna (observera att underhållet av 

nätet ingår i månadskostnaden).  

 

Under 2019 tecknade samfälligheten ett nytt avtal med Ownit för bredbandet.  

Avtalet har inneburit en ökning av hastigheten och sänkning av månadskostnaden från:  

tidigare 100/100 MBPS för 199:-/hushåll och månad, till nuvarande 250/250 MBPS för 169:-/hushåll 

och månad. 

 

Utöver detta kan en valfri uppgradering till 1000 MBPS för 299:-/hushåll och månad göras. 

 

Information och hemsidan  
Viktig information inklusive stämmohandlingar har lämnats i brevlådor.  

Viktig information har också meddelats via samfällighetens hemsida www.baecken.org och 

Facebooksidan Grisbyn: www.facebook.com/Grisbyn  
Direkt kontakt med styrelsen har skett via mail till styrelsen@baecken.org  

 
Nyinflyttade har precis som tidigare år fått ett informationshäfte om samfälligheten av styrelsen. I 

informationen ingår bl.a. samfällighetens regler, gällande färgkoder och rekommendationer kring tak- 

och fönsterbyten. 

 
 

Resultaträkning  Not 2021-01-01 

-2021-12-31 

 2020-01-01 

-2020-12-31 

 

Rörelseintäkter           

Nettoomsättning 2 789 125   782 832   

Övriga rörelseintäkter 3 282 172   280 654   

Summa rörelseintäkter   1 071 297   1 063 486   

            

Rörelsekostnader           

Driftskostnader 4 -1 639 162   -690 337   

Övriga externa kostnader 5 -76 429   -78 038   

Personalkostnader 6 -67 155   -65 841   

Summa rörelsekostnader   -1 782 746   -834 216   

            

Rörelseresultat   -711 449   229 270   

            

Resultat efter finansiella poster   -711 449   229 270   

            

Årets resultat   -711 449   229 270   

 

 

http://www.baecken.org/
http://www.facebook.com/Grisbyn
mailto:styrelsen@baecken.org
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Balansräkning 
 

Not 2021-12-31  2020-12-31  

TILLGÅNGAR         

          

Omsättningstillgångar         

          

Kortfristiga fordringar         

Övriga fordringar 7 310 737   759 651 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 80 589   90 836 

Summa kortfristiga fordringar   391 326   850 487 
          

Kassa och bank         

Kassa och bank   822 901   1 009 584 

Summa kassa och bank   822 901   1 009 584 

Summa omsättningstillgångar   1 214 227   1 860 071 
          

SUMMA TILLGÅNGAR   1 214 227   1 860 071 
          

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER         

          

Eget kapital         

Bundet eget kapital         

Fond för yttre underhåll   1 677 146   1 527 146 

Summa bundet eget kapital   1 677 146   1 527 146 
          

Fritt eget kapital         

Balanserat resultat   -182 929   -262 199 

Årets resultat   -711 449   229 270 

Summa fritt eget kapital   -894 378   -32 929 
Summa eget kapital   782 768   1 494 217 
          

Kortfristiga skulder         

Leverantörsskulder   111 901   45 791 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 319 558   320 063 

Summa kortfristiga skulder   431 459    365 854 
          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 214 227   1 860 071 
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Noter 

  

Not 2 Nettoomsättning 
  2021 2020   

        

Samfällighetsavgift 706 642 705 549   

P-plats och garage 11 143 6 003   

Kabel-TV och bredband 71 340 71 280   

  789 125 782 832   

        

Not 3 Övriga rörelseintäkter 
  2021 2020   

        

Vatten, ej moms 272 725 276 655   

Städavgifter 8 250 2 250   

Motorvärmare 1 200 1 700   

Öresutjämning -3 -4   

Övriga ej momspliktiga ers. och intäkter 0 53   

  282 172 280 654   

        

Not 4 Driftskostnader 
  2021 2020   

        

Trädgårdsskötsel 71 605 93 398   

Klottersanering 4 085    

Kostnader i samband med städdagar  5 850 3 150   

Snöröjning/sandning 111 392 44 166   

Reparationer 4 621 4 660   

Trädgård och utemiljö 6 273 32 798   

Planerat underhåll 934 858 77 825   

El 83 939 63 492   

Vatten och avlopp 298 299 276 938   

Avfallshantering 37 525 30 455   

Bredband 63 395 63 260   

Förbrukningsinventarier, drivmedel 17 519 1 170   

 1 639 361 691 312  
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Not 5 Övriga externa kostnader 
  2021 2020   

        

Hemsida 1 510 1 820   

Porto 7 425 6 188   
Kontorsmaterial 738 0  

Trycksaker 9 093 0  

Föreningsgemensamma kostnader 3 001 6 037   

Ekonomisk förvaltning 36 127 35 376   

Bankkostnader 1 883 2 083   

Underhållsplan 1 095 12 448   

Serviceavg. till branschorgan 12 938 11 699   

Gåvor 0 1 412   
Hyra/leasing av maskin/fordon 2 420 0  

Övriga poster 199 975   

  76 429 78 038   

       

Not 6 Personalkostnader 
  2021 2020   

        

Styrelsearvode 48 800 47 600   

Revisionsarvode 2 300 2 500   

Sociala avgifter på arvoden 16 055 15 741   

  67 155 65 841   

        

Not 7 Övriga fordringar 
  2021 2020   

        

Skattekonto 323 323   

Avräkningskonto Fastum AB 310 414 756 422   

Övrig kortfristig fordran 0 2 906   

  310 737 759 651   

        

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
  2021 2020   

        

Villaägarnas Riksförbund 8 733 8 571   

Kabel-TV 16 295 15 815   

Ekonomisk Förvaltning 0 7 982   

Vattenintäkter 55 561 58 468   

  80 589 90 836   
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Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  2021 2020   

        

Förutbetalda avgifter och hyror 210 533 211 048   

Städavgifter 66 750 73 500   

Revisionsarvode, internt 2 500 2 500   

El från Vattenfall 4 856 4 402   

El från Telge Energi 9 785 1 648   

Avgift ombyggnation av elnät 0 3 525   

Vattenkostnad 25 134 23 440   

  319 558 320 063   

        
 

 

 

 

 
  

Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018   

            

Nettoomsättning 789 783 661 663   

Resultat efter finansiella poster -711 229 -9 -21   

Soliditet (%) 64,5 80,3 77,1 77,3   
 

 

 

 

 

 Förändring av eget kapital  
  Fond för yttre Balanserat Årets Totalt 
  underhåll resultat resultat   
Belopp vid årets ingång 1 527 146 -262 199 229 270 1 494 217 
Disposition av föregående  
års resultat: 150 000 79 270 -229 270 0 
Årets resultat     -711 449 -711 449 
Belopp vid årets utgång 1 677 146 -182 929 -711 449 782 768 
     

 







Till  årsstämman i  Bäckens  Samfällighet  år  2022 
 
Motion angående : Defibrillator i Grisbyn  
 
Defibrillator (även kallad hjärtstartare) räddar liv! En stöt med defibrillator vid hjärtstopp 
kan öka chansen till överlevnad med upp till 75%*, därför anser jag att det vore bra om 
samfälligheten överväger att köpa in en sådan.  
 
*Källa: https://www.hlr-konsulten.se/nyheter/fyra-ganger-fler-overlever-hjartstopp 
 
Priset för en defibrillator är ca 10-20 tusen kronor. En blygsam summa med tanke på att den 
en dag kan komma att rädda ett liv.  
Grisbyn, som består av ca 100 hushåll och flera hundratals människor inom en radie av ca 
300 meter, är ett område som är tillräckligt bebott men också tillräckligt litet för att en 
eventuell livräddande maskin ska anses vara ett vettigt inköp.  
 
Jag förstår att det kan finnas utmaningar i var denna ska placeras med tanke på kyla, 
stöldrisk mm. Men även den utmaningen känns överkomlig om man tänker på vad maskinen 
skulle kunna göra. D.v.s. rädda liv. 
 
Därför  yrkar  jag  att  stämman beslutar: 
att ta reda på möjligheterna till ett inköp och förvaring av en Defibrillator i Grisbyn 
samt 
vid eventuellt inköp, informera samtliga medlemmar om var denna ligger placerad och hur 
man ska agera om behovet att använda denna skulle uppstå.  
 
 
 
 
 
 
 
Hans Müller      Hanna Müller Skålberg 
Mickelsbergsvägen 324       Mickelsbergsvägen 324    
 



Till årsstämman i Bäckens Samfällighet år 2022

Motion angående ”Laddstationer samt ekonomisk förening för dess hantering”

I handlingarna till föregående års stämma skrev styrelsen att den för tillfället inte ger tillstånd
till fler installationer av laddutrustning i garagen. Vidare föreslår styrelsen att en separat
ekonomisk förening skapas för att hantera laddutrustning samt försäljning av el. Styrelsen
skriver även att “Då detta är något som inte ingår i samfällighetens förrättning, har
styrelsen inte rätt att jobba med denna fråga i någon större utsträckning“ samt att “Ett förslag
är, att de medlemmar som är intresserade, bildar en separat ekonomisk förening för
elbilsladdning”.

Jag anser att styrelsen med denna skrivelse för lättvindigt frånsäger sig allt ansvar. En
ekonomisk förening för elbilsladdning kan på intet sätt fatta beslut om till exempel en
uppgradering av elsystemet i garaget, vilket är en nödvändighet för att fler laddstationer ska
kunna installeras. Och om styrelsen inte har något som helst intresse för att verka för en
uppgradering av elsystemet så är en separat ekonomisk förening bakbunden och utan
möjlighet att driva frågan vidare.

Jag önskar därför att styrelsen:

1. Redogör för garagens underhållsplan så att det tydligt framgår när en uppgradering
av elsystemet i garagen planeras.

2. Redogör för hur ett samarbete med en separat ekonomisk förening kan tänkas ske.
3. Redogör för hur en schablonavgift för motor och kupévärmare är förenligt med

samfälllighetens ändamål, men att inte motsvarande lösning med en schablonavgift
på t.ex. 300 kr per månad kunde tas ut för en laddstation?

4. Utreder möjligheten att ompröva det anläggningsbeslut som Lantmäteriet har för våra
garage och parkeringsplatser så att samfälligheten kan planera för och installera
laddstolpar på parkeringsplatser och/eller laddboxar i garagen.

Björn Ritzl
Mickelsbergsvägen 354



Till årsstämman i Bäckens Samfällighet år 2022

Motion angående ”Installation av laddstolpar”

Försäljningen av elbilar och hybridbilar ökar år från år i Sverige och under 2021 var nästan
var femte (18.4%) såld bil en elbil. Styrelsen har sedan tidigare varnat för ett
underdimensionerat elsystem i samfällighetens garage vilket resulterat i ett stopp för
installation av nya laddstationer i garagen.

Även om laddstationer i garagen är att föredra så finns även möjligheten att installera
laddstolpar på ett antal parkeringsplatser på våra allmänna parkeringsytor. Rätt placerad så
kan en laddstolpe betjäna två eller till och med fyra parkeringsplatser. Betalning kan
hanteras och debiteras rätt bilägare via ett system med kort, nyckelbrickor eller app som
elbilsägare i samfälligheten kan hämta ut eller registrera sig för (se till exempel eways.se
och andra motsvarande leverantörer).

Jag önskar att styrelsen utreder möjligheten att installera laddstolpar på ett antal av
samfällighetens parkeringsplatser.

Möjligtvis faller även detta inom ramen för vad en separat ekonomisk förening bör hantera
och i så fall är förutsättningen för denna motion att separat motion om bildande av
ekonomisk förening bifalls.

Björn Ritzl
Mickelsbergsvägen 354
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Styrelsens svar till motionerna 
 

 

 

Svar angående motion gällande defibrillator i Grisbyn. 

Som motionären skriver i sin motion så finns det mycket som är bra med att placera ut defibrillatorer 

i samhället. För vår del så finns det som sagt även många utmaningar, inte minst att förvara dessa 

utomhus är svårt ur många aspekter, att förvara den inomhus ger andra problem såsom 

tillgänglighet.  

Styrelsen anser inte att det åligger samfälligheten att tillhandahålla defibrillator. Dessutom så ingår 

det inte i vår gemensamhetsanläggning, vilket kan leda till juridiska problem ifall vi inför detta. 

Stämman och styrelsen kan enbart besluta i frågor som rör den egendom som ingår i vår 

gemensamhetsanläggning*.  

Styrelsen förslag är därför att motionen avslås.  

 

 

 

 

 

*I gemensamhetsanläggningen Bäcken så ingår:  

- Garage, parkeringsplatser och tillfartsvägar 

- Gångvägar och friytor 

- Lekplatser med lekutrustning 

- Kallvatten, spillvatten och dagvattenledningar 

- Stuprör/hängrännor 

- Ytterbelysning 

- Centralantennanläggning d.v.s. kabel TV och fiber.  
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Styrelsens svar angående motion gällande ”Laddstationer samt Ekonomisk 

Förening för dess hanterande” 

Styrelsen har under flera år uppmanat till att bilda en separat grupp som utreder alla aspekter på 

införandet av elbilsladdning i vår samfällighet. Detta primärt på grund av att styrelsen har mycket att 

göra med det som ingår i dagens gemensamhetsanläggning (där laddning av bilar inte ingår). 

Styrelsen önskar fortsatt att en sådan grupp bildas som kan reda ut vilka lösningar som är 

ekonomiskt, tekniskt och juridiskt framkomliga inom detta område. Om valberedningen och 

stämman lyckas få till en styrelse med 8 medlemmar år 2022, så kan en av de nya 

styrelsemedlemmarna ingå i denna ”laddinfrastrukturgrupp”.  

Anledningen till att vi i förra årets stämmohandlingar skrev att vi tror att en separat ekonomisk 

förening skulle vara det bästa alternativet är att det förenklar det juridiska samt att kostnaden bara 

belastar de intresserande fastigheterna. Givetvis så förutsätter det att samfällighetens medlemmar 

röstar igenom att låna ut plats och ev. annan egendom till denna ”elbilsladdningsförening”.  

1. När det gäller uppgradering av elsystemen i garagen så avser styrelsen att renovera elen i 

några av garagen nästa år (se stämmohandlingar). Dock så kommer det handla om att 

ersätta befintlig funktionalitet (belysning, eluttag) med ny liknande. Kapacitetsproblemet 

som finns när det gäller elbilsladdning är framförallt i inkommande el till våra garage-

centraler samt mellan garagen, detta ingår inte i underhållsplanen för de närmsta 10 åren.   

2. Hur samarbetet ska ske med en eventuell egen ekonomisk förening önskar styrelsen att en 

separat arbetsgrupp utreder. Styrelsen föreslår (igen) att en sådan laddinfrastrukturgrupp 

bildas för att utreda dessa frågor. 

3. Systemet med schablonavgift för motorvärmare har nuvarande styrelse ärvt. Ingen analys 

har gjorts om det är förenligt med våra stadgar/gemensamhetsanläggning. Styrelsen har 

inget intresse i att utreda det och föreslår därför att stämman inte röstar för en sådan 

utredning.  

Skillnaden mellan motorvärmare och elbilsladdning anser styrelsen vara energimängden 

som är möjlig att förbruka. En schablonavgift för elbilsladdning kan därför bli mycket 

orättvis, särskilt med tanke på dagens turbulenta elmarknad. Jämför en medlem som kör 

3000 mil per år på el, jämfört med en som kanske kör 500 mil. 

4. Vad som krävs för att ompröva anläggningsbeslutet önskar styrelsen att den föreslagna 

separata gruppen utreder. Bl.a. är kostnaden för omprövning viktig att ha koll på, då 

lantmäteriet inte är kända för att vara billiga. Det är även viktigt att det nya 

anläggningsbeslutet i så fall utformas så att de kostnader som uppkommer i stort bara 

belastar de medlemmar som har nytta av elbilsladdning.  

Sammanfattningsvis. 

- Styrelsen föreslår att stämman tar beslut om att inrätta en ”laddningsinfrastrukturgrupp”, 

medlemmar som är intresserade anmäler sig direkt på stämman eller i förväg till styrelsen.  

 

- Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen att utreda om schablonavgift för 

motorvärmare är förenligt med vårt anläggningsbeslut/stadgar. 
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Styrelsen svar angående motion laddstolpar på parkeringsplatser 

Styrelsen föreslår som i tidigare motion att en separat grupp utreder och kommer fram till ett eller 

flera konkreta förslag kring hur laddfrågan ska lösas. Se svar på tidigare motion.  
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Verksamhetsplan för 2022 
 

Styrelsens uppdrag består i att:  

 Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar 

 Ansvara för redovisning av föreningens räkenskaper 

 Ansvara för förteckning över fastigheter och dess ägare  

 Årligen inför ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse om föreningens verksamhet  

och ekonomi  

 Verkställa innehållet i verksamhetsplanen 

 I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter 

 Behandla inkomna skrivelser och motioner  

 

 

Underhålls- och förnyelseplan 

Inom en samfällighet delas underhålls- och reparationsarbeten upp i löpande och långsiktiga 

underhållsplaner. I den löpande underhållsplanen ingår allt underhåll med ett intervall upp till 1 år. 

 

För övrigt underhåll har samfälligheten en så kallad långsiktig underhållsplan. Det är en förteckning 

över allt inom samfälligheten som behöver underhåll med ett intervall överstigande 1 år.  

Planen ligger till grund för och styr styrelsens arbete med att förvalta samfällighetens tillgångar.  

 

Styrelsen kommer under 2022 att fortsätta med att uppdatera och se över prioriteringarna i den 

långsiktiga underhållsplanen. Under 2021 löpte avtalet med Fastum gällande långsiktigunderhållsplan 

ut. Framöver kommer därför styrelsen själv att hålla planen uppdaterad.   

 

Det underhållsbehov som styrelsen fortfarande tycker det finns lite för mycket osäkerheter kring 

(kostnader samt tidpunkt) gäller samfällighetens markförlagda ledningar. Detta är inget som är aktuellt 

de närmaste åren, men eftersom kostnaden att byta ut dessa ledningar sannolikt är mycket stor, så är 

det bra om styrelsen skaffar sig bättre kunskap om skick, kostnad och ungefär när (vilket årtionde) det 

kan bli aktuellt. Nu när vi under 2021 haft en dialog med kommunen gällande vem som äger vad så 

blir nästa steg att inspektera skicket på de ledningar som samfälligheten äger (framförallt de ledningar 

som löper under våra huskroppar). Styrelsen avser därför fortsatt att förbättra underhållsplanen inom 

detta område under de närmaste åren.   

 

 

Arbetssätt för underhålls- och reparationsarbeten  

Vårt område är över 40 år gammalt och en naturlig konsekvens av åren som går, är behovet av skötsel 

och upprustning. Styrelsen har därför under några år, i omgångar, arbetat med att försöka hitta företag 

som tillhandahåller fastighetsskötsel att outsourca arbetet till. Det har dock inte gått att hitta ett företag 

som är villigt att ta sig an vår samfällighet, då vi anses vara en alltför liten kund. Styrelsen har också 

försökt hitta kringliggande samfälligheter att etablera samarbete med för att på så sätt bli en större 

kund, men tyvärr utan resultat. 

 

Vid 2018 års stämma beslutades att samfälligheten köper in skötsel av häckar och rabatter. Beslutet 

gäller tillsvidare. 

 

 

Generellt offertförfarande  
Styrelsen ska inför större upphandlingar skicka ut ett minimum av 3 offertförfrågningar, men kravet på 

3 inkomna offerter är fr.o.m. stämman 2018 borttaget. Styrelsen ska dock göra en bedömning om 

offerten/arbetet som godkänns har ett marknadsmässigt pris.  
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Ekonomisk förvaltning 

Sedan maj 2015 förvaltar Fastum UBC Förvaltning AB vår ekonomi. Nuvarande avtal löper till och 

med 2022-12-31. Avtalet förlängs med 1 år i taget och uppsägning ska ske 6 månader innan 

kontraktstidens utgång. Styrelsen bevakar om avtalet behöver sägas upp eller omförhandlas. 

 

Fastum har beräknat att föreningens behov av likvida medel är ca 200–300 tkr, den högre summan på 

vintern.  

 

Avgifterna till samfälligheten ska till del täcka löpande kostnader. Föreningen ska även uppskatta 

behovet av större åtgärder som behövs i framtiden och sammanställa dessa i en underhållsplan. Enligt 

§18 i samfällighetens stadgar, ska föreningen årligen göra en avsättning till underhålls- och 

förnyelsefond för att delvis täcka detta långsiktiga underhåll.  

Under senare år har avsättningen uppgått till 150 000, detta föreslås även för året. Fonden har under 

senare år även använts för vissa underhållsåtgärder, vilket gjort att den trots avsättning i stort sett legat 

på samma nivå. En preliminär uppskattning av framtida reparations- och underhållsbehov visar att 

fonden behöver ökas. Föreningen har även en ackumulerad förlust från tidigare år, som också behöver 

återställas. Styrelsen föreslår en höjning av avgiften med 100 kr per fastighet och månad för 2022. 

 

Övriga avgifter 

Avgifter för användning av eluttagen i garagen under vinterhalvåret, från och med oktober till och med 

april månad är: 

- motor- eller kupévärmare 400 kronor 

- motor- och kupévärmare 600 kronor 

 

Styrelsen kommer att fortsätta se över elförbrukningen. Ser vi att det är högre förbrukning jämfört med 

tidigare år kommer inventering av motor- och kupévärmare att ske, för att senare lägga fram förslag 

till förändring. 

 

Avgiften för uppställning av husvagn, husbil och släpvagn under vinterhalvåret är 1 500 kr.  

Uppställning av husvagn och husbil ska godkännas av styrelsen innan parkering sker. Avgiften gäller 

från och med oktober till och med april månad. Avgiften inkluderar inte el från garagens eluttag. 

Under sommarhalvåret får inte husvagnar ställas upp inom samfälligheten utan att styrelsen meddelas. 

 

Avgiften för uppställning av avregistrerat fordon, som bara är tillåtet för bilar som tillhör 

fastighetsägare i Bäckens Samfällighet, är 750 kr/halvår. Avgiften gäller för sommarhalvåret april-

september eller vinterhalvåret oktober-mars.  

Fordon som inte tillhör fastighetsägare i Bäckens Samfällighetsförening får inte ställas upp en längre 

tid.  

Vid nyttjande av ovanstående kontakta föreningens kassör eller styrelsen för debitering av avgift. 

Avgiften kommer på nästa faktura.  

 

Städavgift faktureras i förskott på fakturan för kvartal 2 och 4, med 750 kr/faktura. Arbetar någon från 

fastigheten på städdagen återbetalas städavgiften på kommande faktura.  
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Sammanfattning - föreslagna avgifter och ersättningar 

Samfällighetsavgift   8 332 kr/fastighet och år 

Kabel-tv avgift (fiber- och analoga kanaler)          720 kr/fastighet och år 

Summa   9 052 kr/fastighet för 2022 
 

Motor- eller kupévärmare 400 kr/garageplats, fr.o.m. oktober t.o.m. april. 

Motor- och kupévärmare 600 kr/garageplats, fr.o.m. oktober t.o.m. april. 

Avgift för uppställning av husvagn/bil 1 500  kr/vagn, fr.o.m. oktober t.o.m. april. 

Avgift för uppställning av avställd bil  750 kr/halvår 

Förskott städavgift  1 500  kr/år (återbetalas efter medverkan på städdag) 

 

Vatten och avlopp 

Det åligger varje fastighetsägare att 2 gånger per år, på städdagarna eller i samband med städdag, 

förmedla vattenförbrukningen till städledaren alternativt styrelsen. 

 

Avgifter för vatten justeras i enlighet med de prisjusteringar som Stockholm Vatten gör om 7 % för 

2022.  

 

Grönområden 

Samfälligheten kommer tillsvidare att köpa in skötsel av häckar och planteringar under perioden maj-

oktober enligt stämmobeslut 2018. Det kommer att vara ett pågående arbete med att lägga till och ta 

bort skötselytor för att vi ska nå en balans mellan vad det får kosta och vilka områden som kräver 

kontinuerlig skötsel. 

 

Generellt kan man säga att ju tidigare vi tar bort sly under städdagarna, desto lättare kommer vi undan 

än om vi väntar tills dessa vuxit till sig och blivit träd. Plus det ser snyggare ut i området om 

slyet/vildvuxna rosenbuskar etc. är borta. Förhoppningsvis håller detta ner antalet råttor också. Ett träd 

som behöver tas bort, är det vid trappan som går upp från Alkärrsstråket vid garagen, nära 

Häradsvägen. Trädet skymmer gatubelysning, det växer över garaget samt att nedfallna bär och löv 

stockar igen hängrännan.  

 

Lekplatser  
Lekplatserna har renoverats och uppdaterats under 2021. Styrelsen kommer att ha regelbundna 

besiktningar av dessa.  

Basketkorgen i område 1 kommer att demonteras under våren 2022. Styrelsen återkommer om den kan 

sättas upp på ny plats i området.  

 

Gångvägar och parkeringsplatser  

Översyn av växtlighet kring våra gångvägar kommer fortsatt ske, för att säkerställa tillgänglighet för 

snöröjning, samt tillgodose bra ljusspridning i området.  

 

Underhåll inklusive ogräsrensning kring dagvattenbrunnar, ska ske vid städdagar för att tillgodose bra 

avrinning från vägar och parkeringsytor. 

 

I arbetet med den långsiktiga underhållsplanen har en besiktning av samfällighetens asfalterade ytor 

skett och skicket bedöms i stort vara gott. Några ytor har dock skador från trädrötter som bedöms 

behöva åtgärdas inom en nära framtid. Styrelsen avser att under 2022 fortsätta arbetet med att ta in 

offerter för åtgärd av dessa avsnitt.  

 

Ommålning av parkeringsrutornas linjer kommer att fortsätta under 2022 då färgen på många ställen är 

bortnött. 
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Styrelsen skall även se om vi kan få till en parkeringsplats till vid Gamla Kyrkvägens parkering, på 

höger sida från gatan sett. Vid Gamla Kyrkvägens uteparkering och längs med vägen, är det stundtals 

högt tryck på platserna. Men som det ser ut idag är det inget Samfälligheten kan åtgärda. Flera 

fastighetsägare har två bilar och vissa av garagen används som förråd. 

 

Trafiksäkerhet  

Fortsatt följer samfälligheten de riktlinjer och direktiv som Huddinge kommun satt upp för detta. De 

åtgärder som genomförts kommer hållas under uppsikt, för att säkerställa att de fungerar som tänkt och 

uppfyller de krav som finns på detta.  

 

Boende med häckar som vuxit ut över vägar och trottoarer, kommer att uppmanas ansa dessa för att 

underlätta för snöröjningsfordon och framkomsten för utryckningsfordon i nödsituationer. 

 

Efter vårstäddagen 2020, fick styrelsen in ett önskemål om vi kan vänta med att montera fartguppen 

tills att sopning av vägar och parkeringar utförts. Svensk Utemiljö AB (f.d. Segerströms) som utför 

sopningen berättade då att det skulle underlätta betydligt för sopmaskinerna. Detta kommer att tas med 

i städprotokollet till vårstäddagen 2022. 

 

 

Garage  
Samfälligheten har att förvalta 14 garagelängor i varierande skick.  

 

Den långsiktiga underhållsplanen innehåller många punkter som rör garagen, underlaget till denna 

plan kommer delvis från garagegruppen som inspekterade garagen under 2019, delvis från en extern 

besiktning utförd av Fastum, men numera mest ifrån det som observerats under pågående 

renoveringsarbete.  

 

Renovering av garagen har nu kommit en bra bit på väg och kommer att fortsätta utefter 

prioriteringsordning. Om behov finns, kommer vi att fortsätta med att riva ut isolering, gipsskivor osv 

för att se hur skicket på konstruktionen ser ut. Vid garagen på Gamla Kyrkvägen kvarstår visst 

renoveringsbehov. T ex behöver 2 gavlar inom närmaste framtiden bytas ut samt att jord som ligger 

mot en vägg måste grävas bort . Även elinstallationerna måste bytas ut i några av garagen.    

 

Styrelsen, i samråd med garagegruppen, såg behovet av att vid stämmorna 2020 & 2021 tillsätta en ny 

intressegrupp, för att grundligt utreda förutsättningarna för samfälligheten att tillhandahålla laddning 

av el- och hybridbilar. Ingen sådan grupp har dock ännu bildats pga lågt intresse. 

  

Observera att ny-installation av laddningsutrustning för bilar är stoppat, ingen medlem kommer få 

styrelsen tillstånd innan en långsiktig lösning finns på plats.  Bakgrunden till detta finns att läsa på 

hemsidan.  

 

Styrelsen kommer under 2022 fortsätta följa utvecklingen av de juridiska aspekterna kring 

elbilsladdning och samfälligheter. Då detta är något som inte ingår i samfällighetens förrättning, har 

styrelsen inte rätt att jobba med denna fråga i någon större utsträckning. Styrelsen fortsätter därför att 

hävda att denna fråga måste behandlas i en separat grupp, utanför ordinarie styrelse. Om inte en sådan 

grupp bildas kan medlemmarna inte räkna med att så mycket kommer hända i denna fråga under 2022.  

Ett förslag för gruppen att utreda är att bilda en separat ekonomisk förening för elbilsladdning. Denna 

förening skulle enbart fokusera på att tillhandahålla elbilsladdning för dess medlemmar. På så vis 

skulle man slippa de juridiska problemen med samfällighetens förrättning. I ett sådant scenario kan 

samfälligheten tänkas låna ut mark m.m. till denna förening (givet att samfällighetens medlemmar har 

godkänt det på en föreningstämma).   
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Hängrännor 

Hängrännor som är anslutna till avloppssystemet är gemensam egendom och ska vid behov under-

hållas. Det är varje fastighetsägares skyldighet att vårda och rensa dessa.  

 

Hängrännorna tillhör dock samfälligheten. Det finns inga planer på att byta ut hängrännorna de 

närmaste åren. Eventuella små justeringar och riktningar hanteras löpande av boende själva eller via 

styrelsen.  

 

Inför takbyte ska den boende kontakta styrelsen, om detta medför att hängrännorna ändras. 

 

 

El och belysning 
Elinstallationerna i några av våra garage, framförallt de som vi rev ur gips och isolering ur under 2021, 

kommer behöva bytas ut under 2022 p.g.a. elsäkerhet. Inga andra planer än att ersätta befintlig 

installation med en ny (enligt gällande regelverk med jordfelsbrytare m.m.) finns för tillfället. 

Styrelsen kommer ta in offerter på detta arbete under våren 2022 och arbetet kommer förhoppningsvis 

kunna påbörjas kort därefter.  

 

För laddning av el- och hybridbilar se under rubriken Garage. 

 

 

Kabel-TV / Internet (fiber)  

Det finns inga planerade åtgärder från samfällighetens sida under kommande år.  

 

 

Information och hemsidan 

Skriftlig information kommer att delas ut enstaka gånger i de fall där det är information som måste nå 

samtliga boende inom en viss tid t.ex. stämmohandlingarna. 

 

Hemsidan www.baecken.org  är det primära mediet för informationsspridning inom samfälligheten. 

Detta kompletteras med Facebooksidan Grisbyn: www.facebook.com/Grisbyn 

Kontakt med styrelsen sker via mail till styrelsen@baecken.org 

 

Nyinflyttade kommer precis som tidigare år att få ett informationshäfte om samfälligheten av 

styrelsen. I informationen ingår bl.a. samfällighetens regler, gällande färgkoder och rekommendationer 

kring tak- och fönsterbyten. 

 

http://www.baecken.org/
http://www.facebook.com/Grisbyn
mailto:styrelsen@baecken.org
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Budget 2022  

BÄCKENS SAMFÄLLIGHET     

Belopp i tkr 

Budget 
2022 Utfall 2021 

Budget 
2021 Utfall 2020 

INTÄKTER     

     

Samfällighetsavgift 827 707 702 706 

Hyresintäkt kabel-tv, ej moms 71 71 71 71 

Hyresintäkter, p-plats ej moms 10 11 6 6 

Vatten, ej moms 285 273 279 277 

Motorvärmare 1 1 0 2 

Städavgifter 2 8 2 2 

Summa nettoomsättning 1 196 1 071 1 060 1 063 

     

KOSTNADER     

     

Reparationer och underhåll -250 -945 -250 -115 

     

Driftkostnader     

Trädgårdsskötsel m m -80 -78 -118 -94 

Snöröjning/sandning -115 -111 -100 -44 

El -85 -84 -72 -63 

Vatten- och avlopp -300 -299 -280 -277 

Container/tippavgift -30 -38 -20 -30 

Bredband -64 -63 -63 -63 

Förbrukningsinventarier o material -20 -23 -16 -5 

Summa driftskostnader -694 -696 -669 -576 

     

Administrationskostnader     

Hemsida -2 -2 -2 -2 

Trycksaker -10 -10   

Porto -7 -7 -6 -6 

Styrelsearvode -49 -49 -54 -48 

Revisionsarvode -2 -2 -2 -3 

Sociala kostnader arvoden -16 -16 -16 -16 
Föreningsstämma/medlemsmöten, 
styrelsemöten -18 -4 -16 -5 

Ek förvaltning grundavtal -38 -36 -36 -36 

Underhållsplan  -1  -12 

Serviceavg till branschorgan -12 -12 -12 -12 

Bankkostnader m m -4 -2 -3 -3 

Summa administrationskostnader -158 -141 -147 -143 

     

Summa kostnader -1 102 -1 782 -1 066 -834 

     

ÅRETS RESULTAT 94 -711 -6 229 

(vinst+, förlust-)     
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Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för Bäckens 

samfällighetsförening 2022 
 

 

Styrelse 
Jenny Lantz Ordförande 1 år omval  

Anders Thunholm Ledamot (Kassör) 1 år omval  

Fredrik Roos Ledamot (Sekreterare) 1 år omval  

Mattias Eriksson Ledamot Vald tom 2022  

Angelica Blomqvist Ledamot 2 år nyval  

Lina Särnklint Ledamot 2 år nyval  

Hannes Falk Suppleant Vald tom 2022  

Anna Fornwall  Suppleant 2 år nyval  

    

Avgår: 

Emine Oulad Younes Ledamot   

Kaj Nord Ledamot   

 

 

Revisorer 
Andreas Gugg Revisor 2 år nyval  

Elin Ferdén Revisor Vald tom 2022  

Emil Wanngren Revisorsuppleant 1 år omvald 

 

 

 

 

Valberedning  
Föreslås på stämman 
 

 

 

Segeltorp den 20 mars 2022 

 

 

Valberedningen 

 

Erika Sales 

Helena Quedlinburg 
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Föreslagna datum för städdagarna 2023 
 Vårstädning  2023-04-22 

 Höststädning 2023-11-11 

 

 

 
STÄDLEDARE KALENDERÅRET 2022 

 Vårstädning  2022-04-24   

 Höststädning  2022-11-13 

 
OMRÅDE 1 

Anki Hall, Mickelsbergsvägen 380 

Tel:     

e-post:    anki.hall@gmail.com 

 

OMRÅDE 2 

Helene & Tobbe Törnqvist, Gamla Kyrkvägen 14 

Tel:    076-794 5398 

e-post:    torbjorn.tornqvist2@gmail.com 

 

OMRÅDE 3 

Jan Von Malmborg, Gamla Kyrkvägen 52 

Tel:    073 696408 

e-post:    jan.vm@spray.se 

 

OMRÅDE 4 

Susanne & Per Cederberg, Gamla Kyrkvägen 78 

Tel:     

e-post:     

 

OMRÅDE 5 

Björn Ritzl, Mickelsbergsvägen 354 

Tel:    070-4335333 

e-post:    bjorn.ritzl@gmail.com 
 
OMRÅDE 6 

Eva Österberg, Mickelsbergsvägen 308 

Tel:    070-553 4618 

e-post:    eva.og@hotmail.se 

 

OMRÅDE 7 

Lars Thorsen, Mickelsbergsvägen 288 

Tel:     070-519 9301 

e-post:    lars.thorsen@gmail.com 
 

 

mailto:anki.hall@gmail.com
mailto:torbjorn.tornqvist2@gmail.com
mailto:jan.vm@spray.se
mailto:bjorn.ritzl@gmail.com
mailto:eva.og@hotmail.se
mailto:lars.thorsen@gmail.com

