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Årsstämma 2021 
 
 
 

På grund av den rådande COVID-19 pandemin är 
datum och tid för årsstämman uppskjuten tills 

vidare.  
 

När Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina 
direktiv så kommer styrelsen meddela om när och 

var årsstämman kommer äga rum. 
 
 
 
 

OBS! Detta dokument är en värdehandling. Det 

kommer inte skickas ut en ny i samband med att 

datum och tid för årsstämman meddelas.  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Stadgarna 1 

Dagordning 1 

Styrelsens sammansättning 2 

Styrelsens verksamhetsberättelse 3-5 
Styrelsemöten 3 
Medlemsinformation 3 
Parkering/garage 3 
Kontroll av garage 3 
Eluttag i garage 3 
Sommarunderhåll 3 
Infart Stora Hunden 3 
Besiktning av vattenavstägningar 3 
Lekplatsen Valfisken 785 4 
Målning av parkeringsplatser och farthinder 4 
Tilläggsskyltar 4 
Gatunummerskyltar 4 
Spolning av brunnar 4 
Asfaltsskador och kantstenar 4 
Sopskåp/kärl 4 
Stängsel 4 

Ekonomisk Redovisning 6-9 
Balansrapport 6 
Resultatrapport 7-10 
Förtydligande av resultatrapport 9 
Lånet för garageportarna 9 

Revisionsberättelse 10-11 

Propositioner och motioner 12 
Propositioner från styrelsen 12 
Motioner från medlemmarna 12 

Ersättning till styrelsen 12 

Styrelsens förslag till inkomst – utgiftsstat samt debiteringslängd för 2021 13-14 

Val av styrelse, suppleant och styrelseordförande 15 
Presentation av nya ledamöter och suppleanter 15 

Val av revisor och suppleant 16 

Val av valberedning 16 

Egna Anteckningar 17-18 

Deltagarkort 19 
Fullmakt 19



1 

STADGARNA  

 
Stadgarna för Valhundens Samfällighetsförening fastställer att: Medlem i föreningen är 
ägare av fastighet som har del i samfälligheten.  
 
Varje fastighet representeras av endast en röst. Röstning med fullmakt får ske, varvid 
medlem inte har rösträtt för mer än en fullmakt. Även medlems make/maka/sambo får 
rösta genom fullmakt.  
 
Vid försäljning av medlems fastighet är säljaren skyldig att skriftligen anmäla överlåtelsen 
till styrelsen samt att delge köparen besked om det obligatoriska medlemskapet i 
samfällighetsföreningen.  
 
Deltagarkortet, se sista sidan och i förekommande fall fullmakten, skall medtagas till 
årsstämman ifylld(a). I utbyte erhålls ett röstkort, som skall användas när röstning sker.  
 
 
 

DAGORDNING 

 
§1  Öppnande av årsstämman  
§2  Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman  
§3  Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
§4  Övriga frågor, föranmälan till §18 
§5 Godkännande av dagordningen  
§6  Stämmans behöriga utlysande samt redovisad debiteringslängd  
§7  Styrelsens verksamhetsberättelse och presentation av resultat- och balansräkning  
§8 Verksamhetsrapport från respektive kvartersklubb  

(sker muntligt från respektive kvartersklubb)  
§9  Revisionsberättelse  
§10  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning  
§11  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
§12  Propositioner från styrelsen och motioner från medlemmarna  
§13  Ersättning till styrelsen och revisorn  
§14  Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd för 2021  
§15  Val av styrelse, suppleant och styrelseordförande  
§16  Val av revisor och suppleant  
§17  Val av valberedning  
§18  Övriga frågor  
§19  Godkännande av röstlängden samt plats där årsstämmoprotokollet hålls tillgängligt  
§20  Årsstämmans avslutande 
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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

 

Styrelse      

Bo Livré SH 617 Ordförande 

Alexander Colliander-Stahl SH 598 Sekreterare 

Hendry Asp SH 606 Kassör 

Tommy Elvesjö SH 517 Ledamot 

Jimmie Zander VF 792 Ledamot 

Katrin Persson SH 621 Suppleant 

Carl Welin VF 728 Suppleant 

 
 

Revisor      

Mats Tapper VF 790  

Erika Eriksson VF 731 Suppleant 

 
 

Valberedningen      

Per Thomsen SH 580  

Mats Ledin SH 621  
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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

STYRELSEMÖTEN 

Sedan årsstämman 2020 har styrelsen sammanträtt 10 gånger, varav ett första 
konstituerande styrelsemöte. Samtliga styrelsemötesprotokoll i original finns arkiverade hos 
sekreteraren. Utöver styrelsemötena har ett antal arbetsmöten hållits.  
 

MEDLEMSINFORMATION  

VHS-nytt har utkommit med tre nummer under året. Webbsidan www.valhunden.se har 
uppdaterats löpande med information för medlemmarna. 
 

PARKERING/GARAGE 

Avtalet med Parkeringsservice Svenska AB fortlöper och är kostnadsfritt. 
 

KONTROLL AV GARAGE 

Under året har styrelsen gjort en kontroll av samtliga av medlemmarnas garage. Detta för att 
kontrollera att inga brandfarliga material förvaras i dem, i enlighet med försäkringsbolagets 
rekommendationer. De berörda medlemmarna har blivit meddelade om vad som behöver 
tas bort för just deras garage. 
 

ELUTTAG I GARAGE 

Under året har även de eluttag i garagen som varit trasiga bytts ut, i enlighet med vad som 
bestämdes på förra årets årsstämma gällande byte av eluttag i garagen. 
 

SOMMARUNDERHÅLL 

Gräsklippningen har som tidigare år skötts av boende i föreningen.  
 

INFART STORA HUNDEN 

Enligt beslut från tidigare årsstämma har infarten till Stora Hunden renoverats. På höger sida 
när man åker in har det planterats nya buskar och träd. Ett dräneringsdike har också grävts 
för att motverka vattenansamling på gräsmattan. 
 

BESIKTNING AV VATTENAVSTÄGNINGAR 

Haninge EL och Vatten har genomfört en besiktning av föreningens vattenavstängningar och 
testat om dessa fungerar som de ska. Av 66 avstängningar var det 36 som behöver åtgärdas 
på ett eller annat sätt. Dessa åtgärder kommer göras de kommande åren. 

http://www.valhunden.se/
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LEKPLATSEN VALFISKEN 785 

Föreningen har under året renoverat lekplatsen VF785. Lekplatsen har fått ny gungställning, 
ny sandlåda, nya bänkar och ny sarg. Trappen på lekställningen har reparerats och taket 
planerades att målas om, detta kommer dock ske 2021. Det har även bytts sand och de träd 
som omringade lekplatsen har gallrats.  
 

MÅLNING AV PARKERINGSPLATSER OCH FARTHINDER 

Samtliga parkeringsplatser och farthinder i föreningen har blivit målade. 
 

TILLÄGGSSKYLTAR 

För att förtydliga de ”Motortrafik förbjuden”-skyltar som finns i området, så har 

tilläggsskyltar med texten ”Gäller ej i- och urlastning” monterats upp. 

 

GATUNUMMERSKYLTAR 

Gatunummerskyltarna i området har gåtts igenom och de som var trasiga har bytts ut. 

 

SPOLNING AV BRUNNAR 

Styrelsen har låtit spola samtliga dagvattenbrunnar i föreningen, detta för att avrinning skall 

kunna ske obehindrat. 

 

ASFALTSSKADOR OCH KANTSTENAR 

Asfaltsskador i områdets gångbanor har reparerats och de kantstenar som var trasiga eller 
saknades har bytts ut. 
 

SOPSKÅP/KÄRL 

Föreningens sopskåp och kärl har spolats och rengjorts.  
 

STÄNGSEL 

De stängsel på berg som föreningen förvaltar har kontrollerats och reparerats där det har 
behövts.  
 
Arbete har lagts ner för att ta bort träd som har utgjort fara för person eller egendom. 
Arborist har anlitats för att få experthjälp.  Arbetet kommer att fortsätta löpande kommande 
år. 
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EKONOMISK REDOVISNING 

 

BALANSRAPPORT 
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RESULTATRAPPORT 
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FÖRTYDLIGANDE AV RESULTATRAPPORT 

Övrigt underhåll – konto 4602   

Smörjning och översyn av garageportar                        17 663 kr  

Uttag till motorvärmare byte                        45 000 kr  

Målning av P-platser                        36 700 kr  

Asfaltering och lagning av kantstenar                        54 700 kr  

Påkörd belysningsstolpe                           7 000 kr  

Spolning av brunnar                        56 250 kr  

Stora Hundens infart och bakom garagelänga                      156 750 kr  

Hjärtstatarskyltar                           3 369 kr  

Letat upp och provat vattenavstängningar                        12 950 kr  

Lagat staket Valfisken                           8 053 kr  

Förbudsskyltar                        24 850 kr  

Plantering Stora Hunden                        39 500 kr  

Felsökning skadad kabel Valfisken                        22 425 kr  

Tvätt SRV kärl                        14 540 kr  

Vägnummerskyltar                        11 905 kr  

Diverse                        11 947 kr  

 
 

Arvode – konto 7220   

Styrelsearvode                135 000 kr  

Klubbarvode                     6 000 kr  

Lön för arbete i samfälligheten                  62 736 kr  

 
 

LÅNET FÖR GARAGEPORTARNA 

Kvar att betala på lånet är 672 504 kr.  
För närvarande amorterar vi ca 13 000 kr i månaden. Om vi fortsätter att amortera i denna 
takt så kommer lånet att vara återbetalt om 4,5 år, dvs tills år 2025.  
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REVISIONSBERÄTTELSE 
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PROPOSITIONER OCH MOTIONER 

PROPOSITIONER FRÅN STYRELSEN 

Proposition nr 1 – Ersättning till revisor 
Förslag:  
Styrelsen föreslår en ersättning om 1 000 kr till samfällighetens revisor. 
 
 
Proposition nr 2 – Ersättning till valberedningen 
Förslag:  
Styrelsen föreslår en ersättning om 600 kr till valberedningen. 
 

MOTIONER FRÅN MEDLEMMARNA  

Motion nr 1 - Biologisk mångfald 
Förslag:  
Att samfälligheten slutar klippa gräsmattorna till gröna sterila ytor, men i stället planerar för 
hur vi ska öka den livsviktiga biologiska mångfalden inom området. 
 
Elizabeth Mohlin, 
Stora Hunden 629 
 
Styrelsens förslag: Avslå 
 
 
Motion nr 2 – Trasig trappmur vid nedre Hundstjärnans parkering 
Förslag:  
Att styrelsen undersöker om muren går att reparera och snygga till. 
 
Elizabeth Mohlin, 
Stora Hunden 629 
 
Styrelsens förslag: Bifalles 
 
 

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN 

Enligt föreslagen budget. Se nedan.  
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL INKOMST – UTGIFTSSTAT SAMT 

DEBITERINGSLÄNGD FÖR 2021 

Intäkter  
medlemsavgifter 2 x 3450 kr x 302 hushåll 2 083 800 kr 

P-platser 7 200 kr 

Summa intäkter 2 091 000 kr 

  
Kostnader underhåll  
Sommarunderhåll 15 000 kr 

Vinterunderhåll 450 000 kr 

Övrigt Underhåll 500 000 kr 

El och vatten 131 000 kr 

Städdagar, förtäring, containrar 60 000 kr 

SRV kärl/soppskåp (rengöring) 20 000 kr 

Försäkringar, avgift REV 7 000 kr 

Kabel-TV 133 000 kr 

Övriga förvaltningskostnader 20 000 kr 

Fortnox, fakturakostnader, porto, bankkostnader 5 000 kr 

Redovisningstjänster 25 000 kr 

Hemsida, programvara 1 400 kr 

Trädfällning/beskärning 35 000 kr 

Lekplatser (VF stora) 400 000 kr 

Summa kostnader underhåll 1 802 400 kr 

  
Personalkostnader  
Arvoden inkl. skatt 135 000 kr 

Arbetsgivaravgifter 35 000 kr 

Övriga lönekostnader 70 000 kr 

Summa personalkostnader 240 000 kr 

 

Räntekostnader  
Räntekostnader 20 000 kr 

Summa 20 000 kr 

  
Avsättning fond 15 000 kr 

Summa avsättning fond 15 000 kr 

  

Beräknat resultat 13 600 kr 
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Styrelsen föreslår att stämman beslutar att:  
 

• Föreslagen budget för år 2021 fastställes. 
  

• Framlagd debiteringslängd för år 2020 fastställes, vilket innebär att samfällighetsavgiften 
blir 6 900 kr/fastighet att betalas med 3 450 kr senast den 31/3 2020 och 3 450 kr senast 
den 30/9 2020.  
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VAL AV STYRELSE, SUPPLEANT OCH STYRELSEORDFÖRANDE 

 

Valberedningens förslag till årsstämman 

Ledamot Bo Livré SH 617 Omval 2 år 

Ledamot Hendry Asp SH 606 Omval 2 år 

Ledamot Jimmie Zander VF 792 1 år kvarstår 

Ledamot Tommy Elvesjö SH 517 1 år kvarstår 

Ledamot Alexander Colliander-Stahl SH 598 1 år kvarstår 

 

Valberedningens förslag på ordförande 

Ordförande Bo Livré SH 617 Omval 1 år 

 

Valberedningens förslag på val av suppleanter 

Suppleant Alejandra Castaneda VF 831 Nyval  1 år 

Suppleant Katrin Persson * SH 621 Omval 1 år 

 
* Mats i valberedningen är anhörig och har inte deltagit i beredningen av förslaget då det 
gäller just denna person. 
 

PRESENTATION AV NYA LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER  

 
Ny suppleant: 
 
Alejandra Castaneda 
VF 831 
 
Jag heter Alejandra Castaneda och är intresserad av att ställa upp som suppleant till 
Valhundens styrelse. Jag och min man flyttade till Valfiskens gata år 2018 tillsammans med 
vår hund. För ett år sedan blev vi föräldrar till lilla Alice. Jag är beteendevetare till yrket och 
arbetar som verksamhetschef för en barnrättsorganisation. Med andra ord gör jag livet lite 
enklare för barn som har en anhörig inom kriminalvården. 
 
Jag har tidigare suttit i styrelsen för olika föreningar och hoppas kunna bidra med min 
kunskap. Jag hoppas kunna hjälpa till med att fortsatt göra Valhunden till en trivsam, trygg 
och välskött samfällighet. 
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VAL AV REVISOR OCH SUPPLEANT 

 

Valberedningens förslag på revisor  

Revisor Mats Tapper VF 790 Omval 1 år 

Revisorssuppleant Erika Eriksson VF 731 Omval 1 år 

 

VAL AV VALBEREDNING 

 

Valberedningens förslag på valberedning 

Sammankallande Mats Ledin SH 621 Omval 1 år 

 Johan Cedervall * VF 731 Nyval  1 år 

 
* Johan är sambo med nominerad revisorssuppleant 
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EGNA ANTECKNINGAR  
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DELTAGARKORT 

 

För Valhundens samfällighetsförenings årsstämma år 2021  

ÄGARE: ...........................................................................................................  

Var god texta.  

GATUADRESS: ……………………………………………………………….  

TELEFON: ……………………………………………………….................... 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

 

 

 

 

FULLMAKT 

 
Härmed ger jag/vi fullmakt till:  

NAMN: ..............................................................................................................  

GATUADRESS: ................................................................................................  

att vara mitt/vårt ombud vid VHS:s årsstämma år 2021  

…………………………………………………………………………………………..  

Ägarens namnteckning  

……………………………………………………..  

 

Fullmaktsinnehavarens namnteckning 

…………………………………………………… 

 


