
Rapport från styrelsen 2021-02-25 

 

Vad gör styrelsen?  
Här kommer en sammanställning över vad styrelsen har hanterat vid sina möten och vad 

man sedan rent praktiskt har gjort sedan årsstämman 2020.  

 

Styrelsens läser på, lär och planerar 

Den av årsstämman valda styrelsen har varit aktiva i ca. 9 månader och vi kan konstatera 

att det är mycket att ta hänsyn till, läsa på om och lära sig.  

 

För att lära känna vår samfällighet, vad som är åtgärdat genom åren och vilka beslut som 

är tagna så har jag som ordförande ägnat mig åt att läsa igenom ett antal år av 

styrelseprotokoll och stämmoprotokoll.  

Samfällighetens ändamål är att förvalta den gemensamhetsanläggning för vilken den 

bildats.  

Vid förvaltning av en samfällighetsförening finns fyra författningar som reglerar 

föreningens verksamhet. 

• Anläggningsbeslutet inkl. beslutet om andelstal 

• Anläggnings lagen 

• Stadgarna 

• Lagen om förvaltning av samfälligheter 

För att sedan förvissa oss om att vi som styrelse, men även att vi som 

samfällighetsförening, följer regelverk och lagar, så håller vi på att sätta oss in i 

ovanstående författningar.  

Vi har haft kontakt med föreningen Villaägarna och vi kan konstatera att det finns 

förbättringspotential inom samfälligheten och att det är något vi måste hantera och rätta 

till.  

 

Vad innebär vårt serviceavtal hos Villaägarna? 

Vår samfällighet har sedan långt tillbaka tecknat ett serviceavtal med Villaägarna vilket 

bland annat innebär 

• Försäkringar för vår samfällighet 

• Kostnadsfri rådgivning  

Som samfällighetsförening förvaltar vi värdefulla anläggningar och styrelsens ansvar för 

anläggningarnas säkerhet och funktion är stort. 

Försäkringarna omfattar  

• Egendom 

• Styrelseansvarsförsäkring 

• Ansvarsförsäkring 

• Förmögenhetsbrottsförsäkring 

• Rättsskydd 

• Skadedjur 

• Extrakostnader 

• Hyresförlust 

• Olycksfall under arbete som samfällighetsföreningen arrangerar 



  

Vad ska vi börja med? 

I det informationsblad som styrelsen delade ut till er i samfälligheten i augusti 2020 

räknade vi upp följande punkter som vi då såg att vi borde prioritera: 

• Ökad kommunikation och information  

I denna fråga har nuvarande styrelse gjort följande: 

  

-Identifierat behov via en enkät 

För att kunna identifiera våra behov och för att på sikt öka trivseln så behövde vi 

skapa oss en bild av vilka vi är som bor i samfälligheten. Vi tog reda på hur 

åldersfördelningen ser ut, hur många bilar det finns i våra hushåll, vilka som använder 

våra gemensamhetslokaler, vi tog emot tips och synpunkter mm.  

Resultatet av enkäten presenteras längre ned i denna information.  

-Tagit fram och lanserat en ny hemsida 

Styrelsen har nu under februari månad 2021 lanserat en ny hemsida. Vi fyller 

fortfarande på med information men det är här ni fr o m nu kommer att hitta all 

information om samfälligheten och om styrelsens arbete.  

SMS information – med kort varsel 

Genom att registrera er på hemsidan så kommer ni att ha möjlighet att ta emot all 

information per automatik. Till exempel så kan vi med en knapptryckning få iväg ett 

sms till er avseende brådskande information såsom vattenavstängningar eller annat 

som måste hanteras med kort varsel.   

Styrelsen informerar 

Här kommer styrelsen nu ha möjlighet att kontinuerligt hålla er uppdaterade om vad 

som är på gång, datum för gårdsstädningar, rapporter från styrelsens sammanträden 

osv.  

 

 

• Vårda vår förenings gemensamhetsytor och anläggningar  

I denna fråga har nuvarande styrelse gjort följande: 

 

-Trädgårdsskötsel och snöröjning 

Vi har gått igenom avtalen med VGP, som är företaget som vi anlitat för 

trädgårdsskötsel och snöröjning. Vi har inte varit helt nöjda och ett möte planeras för 

att eventuellt omförhandla avtalet.  

-Parkering 

Vi har genomfört möte med Europark som samfälligheten har anlitat, för översyn av  

parkeringar inom området och felparkerade bilar på våra ”gästparkeringar”.  

-Städdagar 

Vi genomförde städdagar i höstas och nu planeras för vårens städhelg som vi avser att 

genomföra den 8–9 maj.  

-Lekplatsen 

Vi som samfällighet har ansvaret för vår lekplats och för lekplatser gäller att de ska 

besiktigas varje år. Vi beställde och genomförde denna besiktning i höstas och vi fick  

ett antal anmärkningar som vi är skyldiga att åtgärda. Bl a. uppmärksammade 

besiktningsmannen att våra brunna saknar gallerskydd. Detta innebär ett brott mot 

ordningslagen. Vi kommer att ta in offerter för dessa arbeten och genomföra de 

åtgärder som krävs.  



 

 

• Se över vad vi kan göra för att öka värdet på våra privata egendomar  

I denna fråga har nuvarande styrelse gjort följande: 

 

Vi har börjat med att beställa hem underlag för samfälligheten från Lantmäteriet. Vi 

ser över och sammanställer styrelsens åtaganden kopplat samfällighetens fastigheter. 

Vi försöker skapa oss en bild över vad som är gjort, behov som finns på kort resp. lång 

sikt, osv.  

 

Vi ska  

- sammanställa en lista över vad som under åren är åtgärdat i samfälligheten  

  sedan den bildades 

- sammanställa vad som är varje enskild husägares ansvar och vad som är föreningens  

  ansvar 

 

Enkätsvaren gav oss er syn på vad vi som bor här har för önskemål om exempelvis 

upprustning, tillägg, hanteringar, åtgärder mm. 

 

 

• Lån – lösen av lån 

I denna fråga har nuvarande styrelse gjort följande: 

 

Vi har varit i kontakt med banken för att diskutera omförhandling befintliga lån. 

Samfälligheten har lån kopplat till takrenovering som genomfördes 2009 samt lån 

kopplat till installation av fiber i alla fastigheter.  

 

Vi har uppmärksammats på att det vid stämman 2018 togs ett beslut om att den som  

så önskar ska få möjlighet att lösa lån. Det är en del administration kopplat till lösen 

av lånen, men det är även väldigt viktigt att skapa en struktur för att registrera vilka 

fastigheter som löser lånen mm. Vi ska självklart hantera denna fråga då det är ett 

stämmobeslut. Vi har tagit med oss frågan, vi arbetar med den och ber att få 

återkomma i ärendet.  

 

 

• Se över möjligheten att skapa intäkter för föreningen  

Som i förlängningen kan komma att innebära sänkta avgifter, samtidigt som vi skapar 

ekonomiska resurser för att vårdar vår mark och våra gemensamma anläggningar. 

I denna fråga har nuvarande styrelse gjort följande: 
 
Här har vi inte hunnit så långt. Vi har en del idéer som vi har stämt av med juristerna.  

 
 

• Genomgång av avtal som vi har med olika leverantörer 

 För eventuella omförhandlingar eller för byte av leverantör för att få bättre villkor.  

 I denna fråga har nuvarande styrelse gjort följande: 

 

 Vi har påbörjat genomgången, vi ska starta förhandlingar med VGP, vi har varit i  

 kontakt med banken för förhandlingar avseende lån, osv. 

  



   Övrigt 

Stadgarna 

Vid genomgång av stadgarna så kan vi konstatera att föreningen behöver uppdatera sina 

stadgar. Lantmäteriet, som samfälligheter lyder under, har presenterat nya 

normalstadgar för samfälligheter. Styrelsen läser igenom dessa och kommer eventuellt 

att lägga fram ett förslag till nya stadgar att beslutas av stämman.  

Underhålls- och förnyelseplan 

Vår förening saknar en underhålls- och förnyelseplan. Planen måste planeras och tas 

fram. 

Styrelsemöten och protokoll 

Styrelsens arbete har försvårats av pågående pandemi. Styrelsen har inte möjlighet att 

träffas fysiskt för att genomföra möten utan just nu så träffas vi digitalt.  

 

Styrelsen har under 9 månader genomfört 8 protokollförda styrelsemöten. Vi har fått 

förfrågningar om tillgång till protokollen då dessa tidigare har publicerats öppet.  

Efter samtal med juristerna på Villaägarna så kommer vi av flera olika anledningar inte 

att publicera eller dela ut styrelseprotokoll. Däremot så kommer jag som ordförande att 

efter våra möten göra en nyhet på vår hemsida innehållande information om ärenden 

som behandlats samt eventuella beslut som är tagna.   

Kontaktombud 

Enligt samfällighetens stadgar ska varje område utse ett kontaktombud. Då 

samfälligheten är uppdelad i 8 områden, så är det 8 kontaktombud som ska utses. Som 

det ser ut idag så saknar vi kontaktombud i ett antal områden. 

Utdrag ur stadgarna:  

§20 Kontaktombud  

Kontaktombud utses för en period om ett år av medlemmarna inom respektive 

fastighetsgrupp. Kontaktombud skall framför allt bevaka frågor som rör den egna 

gruppen och vara sambandsman mellan gruppens fastigheter och styrelsen. 

 

Containrar – ett hett ämne 

Vi har förstått att detta är ett hett ämne. Det har sedan tidigare ställts upp containrar i 

området vid städdagar på höst och vår samt 1 - 2 gånger däremellan. Att vi har 

containrar vid städdagar är inget att diskutera, de ska vi självklart ha och kanske är det 

så att vi ska ha containrar däremellan. Då uppställning av containrar kostar föreningen 

någonstans omkring 60 000 – 70 000 kr per år, ca 650 kronor per fastighet, så bör vi 

fundera på detta. Om någon sedan slänger en gräsklippare med både bensin och olja i 

containern (vilket hände senast), el prylar eller annat som inte ska kastas i containern så 

kostar det föreningen ytterligare tusenlappar vid tömning.  

 

Med i tankarna ska vi ha att det sedan några år tillbaka finns en väldigt fin 

kretsloppscentral här i Älta, belägen endast 2 km från vår samfällighet. 

Ekonomi 

Samfälligheten har sedan många år tillbaka anlitat FWB redovisning att hantera 

bokföring och ekonomi. FWB har varit inbjuden och deltagit vid ett styrelsemöte för att 

informera styrelsen om vår ekonomi och hantering av densamma. 

 

 



 

Undercentralen 

Kopplat till den pågående upprustningen så har Wallenstam dragit om rören i 

undercentralen.  

 

Wallenstam – ombyggnation av centrum  

Vi har genomfört ett antal möten och samtal med Wallenstam. 

- Tidigare har vår norra parkering för en tid varit otillgänglig för oss då man la ner nya 

vattenrör.  

- Byggstarten av Älta centrum är uppskjuten. 

- I samband med att bygget startar så kommer vår norra parkering att nyttjas av 

Wallenstam. 

- Under byggtiden kommer vi inte att ha tillgång till soprummet på norra sidan 

- när ombyggnationen är klar så kommer Wallenstam att återställa vår parkering och 

utfarten till Ältavägen.  

- Parkeringsplatser i framtiden: drygt 50 platser kommer att erbjudas föreningen i det 

nya parkeringshuset som byggs vid norra sidan av vår samfällighet. 

 

 

2021-02-25. 
Styrelsen /gm ordförande Anne Österberg 


