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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 2023  
§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      

Jimmie Zander VF 792 Ordförande 

Alexander Colliander-Stahl SH 598 Sekreterare 

Hendry Asp SH 606 Kassör 

Tommy Elvesjö SH 517 Ledamot 

*Alejandra Castaneda VF 831 Ledamot 

Marko Vasic SH 581 Suppleant 

Joachim Rasmussen SH 555 Suppleant 

 
* Alejandra lämnade tyvärr sitt styrelseuppdrag av personliga skäl under sommaren, 
suppleanterna Marko och Joachim har turats om att gå in som ledamot vid styrelsemöten. 
 
 

Revisor      

Mats Tapper VF 790  

Erika Eriksson VF 731 Suppleant 

 
 

Valberedningen      

Johan Cedervall VF 731  

Mats Ledin SH 621  
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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Under 2022 har styrelsen sammanträtt 11 gånger, varav ett första konstituerande 
styrelsemöte. Samtliga styrelsemötesprotokoll i original finns arkiverade hos sekreteraren. 
Utöver styrelsemötena har även 2 arbetsmöten hållits under året.  
 

BREV FRÅN STYRELSEN 

Nu är det sommar nu är det sol… Nej, det kanske är lite för tidigt, men våren närmar sig ändå 
med stora steg och förhoppningsvis värmen med den. 
 
Du har nu fått kallelsen till årets stämma 2023 i din hand, vissa saker i kallelsen 
vidareutvecklar vi på stämman.  
 
Till att börja med, tack allihop för det gångna året! Vi i styrelsen har fått både ris och ros 
under året, men mestadels ros. Ibland kan vi tycka att riset varit lite obefogat, men även är 
människor som kan göra fel, och det tar vi i så fall till oss. Men, det är trotts allt rosandet 
som är vår drivkraft som gör det roligt att kämpa på.  
 
Vi går runt i området och fixar, svarar på mejl, beställer hantverkare eller andra tjänster, 
kommer hem till er för att prata om det är något speciellt, eller försöker hålla koll på alla 
nyinflyttade i området och går hem till dem för att välkomna er till en av Sveriges bästa 
samfälligheter samt mycket mer. 
 
Det har förekommit skadegörelse i området, men också otillåten avlivning av en stor vacker 
björk och det ser vi i styrelsen som en mycket allvarlig förseelse. Tilltag som detta gör att vi 
som försöker förvalta området blir lite blöta i ögonen, men vi tar nya tag och försöker i 
stället motverka genom att låta lagens långa arm sköta utredningen så att vi i stället kan 
blicka framåt.  
 
Vi i styrelsen tycker det är kul att utveckla vår redan fina Samfällighet, men det alla ni 
boende som är bidragande till utvecklingen genom era tips och idéer till kvartersklubbarna 
och oss i styrelsen. 
 
Så tack allihop i Valhundens samfällighetsförening för att ni hjälps åt, och tänk på att vara 
källkritiska i dessa tider. 
 
Med vänliga hälsningar 
Styrelsen  
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SAMMANFATTNING AV ÅRET 

• Två infobrev har skickats ut (ett på våren och ett på hösten/vintern) 

• Stora lekplatsen på övre Valfisken har renoverats 

• Planteringar och stensättning har gjorts i ordning längs med bilvägen på övre 
Valfisken. 

• Gräsklippning har fortsatt som vanligt av medlemmar i samfälligheten, samt att 
styrelsen har arbetat fram en rutin hur grönområden skall förvaltas framöver. 

• Tre dagvattenbrunnar på Valfisken har grävts ur runt om och stenlagts för att 
förhindra att brunnarna blir överväxta. Ett avloppsrör har även fixats 

• Träd har ansats och fällts där det ansetts akut. I och med höstens stormar så har en 
hel del träd trillat eller fått grenarna knäckta 

• Nya parkeringstillstånd har delats ut, som är giltiga fram till och med 2024 

• Frågan kring elbilsladdning har utretts. Det har gått frågor fram och tillbaka mellan 
jurister, lantmätare och vägingenjör, för vad som behövs göras för att få sätta upp 
laddstolpar i en samfällighet. Flera leverantörer av laddstolpar har även kontaktats 
för att få fram en bra offert som man skall kunna presentera när förundersökningen 
är klar. 

• Under året har avtal upprättats med olika företag gällande rabatt för föreningens 
medlemmar.  De företag som föreningen har rabattavtal med presenteras på 
hemsidan. 

• Det har provdragits vattenavstängningar i området. Vid denna kontroll framkom det 
att 3 avstängningar ej fungerar helt och måste därför bytas. 

• Det har förts diskussioner med FTI angående sopstationen vid Valfiskens infart. 
Diskussionerna har främst handlat om belysning och städning runt om stationen. 

• Styrelsen har även legat på kommun angående området bakom sopstationen och 
dessa påtryckningar gav resultat, då kommunen nu har rensat sly och grenar 

• Det har som vanligt hållits två städdagar, en på våren och en på hösten. 

• Alla Tele2 serviceskåp som har suttit i garage har nu blivit utflyttade av Tele2 och 
sitter numera på utsidan av garagen. 

• Brunnslock som varit gömda i gräsmattor har blivit framgrävda. 

• En ny gunghäst har installerats i lilla lekplatsen på övre Valfisken. 

• Ett parti i en garagevägg gick av på mitten och har bytts ut.  

• Det har bytts två påkörda garageportar i föreningen. 

• En trasig klätterställning i en lekplats på nedre Stora Hunden har lagats. 
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EKONOMISK REDOVISNING 

 

BALANSRAPPORT 
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RESULTATRAPPORT 
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FÖRTYDLIGANDE AV RESULTATRAPPORT 

Övrigt underhåll – konto 4602   

Felsökning el garage 2 490 kr 

Reparation bollplan SH 6 821 kr 

Framtagning av kupolbrunnar och stensatt runt om VF 29 160 kr 

Ny cylinder samt nycklar i Samfällighetens garage SH 4 955 kr 

Bytt till krossten i rabatt vid VF parkering 31 562 kr 

Hyra av container för rensning av rabatt SH 519 3 101 kr 

Klottersanering Garagevägg                      1 914 kr 

Felsökning El 8 391 kr 

Bytt batteri i Hjärtstartare 1 970 kr 

Lampor 9 180 kr 

Mellanvägg garage SH 14 828 kr 

Diverse                        4 283 kr 

 
 

Arvode – konto 7220   

Styrelsearvode                135 000 kr  

Klubbarvode                     8 997 kr  

Lön för arbete i samfälligheten                  41 439 kr  

 
 

LÅNET FÖR GARAGEPORTARNA 

Eftersom inflationen och de stigande räntorna har styrelsen beslutat att betala av lånet för 
garageportarna. En extra amortering på 175 000 kr gjordes i slutet av 2022 och efter 
årsstämman kommer resterande del på ca 142 000 kr betalas av. 
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REVISIONSBERÄTTELSE  

 
 
 
 
 
   



11 
 

   



12 
 

PROPOSITIONER OCH MOTIONER 

PROPOSITIONER FRÅN STYRELSEN 

Proposition nr 1 – Motor garageport 
Förslag:  
Då styrelsen förvaltar samfällighetsföreningens gemensamma egendom, föreslår styrelsen 
att de får mandat och förtroende av stämman att inhämta en totalkostnad för inköp och 
installation av garageports öppnare till garagen. 
Styrelsen anser att det ska vara en fast kostnad för inköp och installation per garageplats 
utan någon vinstmarginal för samfälligheten. Kostnaden för inköp, installation samt drift och 
underhåll av motorn belastar det enskilda hushållet som väljer att de vill få en motor 
installerad.  
Endast motor godkänd av Garageportsexperten kommer beställas kompletterade med ett 
tre punkts vajerlås. En fast elinstallation tillsammans med en jordfelsbrytare. 
 
Den boende kontaktar styrelsen för beställning av garageports öppnare, som i sin tur 
kontaktar Garageportsexperten och behörig elektriker. Motorn beställs från 
Garageportsexperten som även monterar och driftsätter den, efter att behörig elektriker 
kopplat motorn till elnätet via en jordfelsbrytare. 
Beställningar kommer ske löpande i takt med att de kommer in från de boende. 
 
 
Proposition nr 2 – Auktoriserad revisor 
Förslag:  

Styrelsen föreslår en stadgeändring som gör det möjligt för årsstämman att anlita en 

auktoriserad revisor som revisor för föreningen, i stället för att bland medlemmarna söka 

efter en revisor och en revisorssuppleant. 

Förslaget är att man ändrar nuvarande text i stadgarna §10: 

 

”För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma 

utse 1 (en) revisorer jämte suppleant” 

 

Till: 

 

”För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma 

utse 1 (en) auktoriserad revisor, alternativt 1 (en) revisor och 1 (en) suppleant” 

 

 
Proposition nr 3 – Ersättning Valberedningen 
Förslag:  
Styrelsen föreslår att höja ersättning som Valberedningen får till 999 kr per person. 
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MOTIONER FRÅN MEDLEMMARNA  

Motion nr 1 - Parkeringstillstånd 
Jag föreslår att föreningens parkeringstillstånd skall gälla (dateras) med minst tre veckors 
överlappning i tid då brytpunkten är årsskifte och många är bortresta längre perioder just 
den perioden. Samt delas ut innan de börjar gälla så att boende har mer än ca. två dagar på 
sig att byta till det nya tillståndet. 
 
Jenny Trygg, VF713 
 
Styrelsens förslag: Att stämman bifaller motionen. 

 

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN 

Ersättning enligt föreslagen budget, 135 000 kr samma som den har varit föregående år.  
Se budget nästa sida.  
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL INKOMST – UTGIFTSSTAT SAMT 

DEBITERINGSLÄNGD FÖR 2023 

* Alla värden är inklusive moms 

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 30 000 kr 

Vinterunderhåll 450 000 kr 

Övrigt Underhåll 300 000 kr 

El och vatten 180 000 kr 

Städdagar, förtäring, containrar 90 000 kr 

SRV kärl/sopskåp (rengöring) 30 000 kr 

Försäkringar, avgift REV 10 000 kr 

Kabel-TV 85 000 kr 

Övriga förvaltningskostnader 40 000 kr 

Fortnox, fakturakostnader, porto, bankkostnader 5 000 kr 

Redovisningstjänster 20 000 kr 

Hemsida, programvara 1 600 kr 

Trädvård 35 000 kr 

Underhåll garage 9 000 kr 

Stensättning (rabatter VF) 85 000 kr 

Lekplatser (Snurrgungan VF, montering Lekhus VF) 200 000 kr 

Summa kostnader underhåll 1 561 600 kr 

  
Personalkostnader  
Arvoden inkl. skatt 135 000 kr 

Arbetsgivaravgifter 35 000 kr 

Övriga lönekostnader 70 000 kr 

Summa personalkostnader 240 000 kr 

 

Lånekostnader  
Räntekostnader 20 000 kr 

Slutamortering garaportslån 142 000 kr 

Summa 162 000 kr 

  
Avsättning fond 15 000 kr 

Summa avsättning fond 15 000 kr 

  

Beräknat resultat 112 400 kr 
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MOMSPLIKT 

Från och med 2023 så är alla föreningar med en omsättning över 80 000 kr momspliktiga. 
Detta innebär att föreningen måste redovisa ingående och utgående moms till Skatteverket.  
 
Det betyder också att 25% moms måste tas ut på avgiften från medlemmarna. 
Styrelsen har beslutat att inte öka samfällighetsavgiften utan behålla nuvarande nivå, men 
inkludera momsen.  
 
 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att:  
 

• Föreslagen budget för år 2023 fastställes. 
  

• Framlagd debiteringslängd för år 2023 fastställes, vilket innebär att samfällighetsavgiften 
blir 6 900 kr/fastighet att betalas med 3 450 kr senast den 31/3 2023 och 3 450 kr senast 
den 30/9 2023. Förslagen avgift inkluderar moms. 
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VAL AV STYRELSE, SUPPLEANT OCH STYRELSEORDFÖRANDE 

 

Valberedningens förslag till årsstämman 

Ledamot Hendry Asp SH 606 Omval 2 år 

Ledamot Lena Ek VF 813 Nyval 2 år 

Ledamot Marko Vasic SH 581 Fyllnadsval 1 år * 

Ledamot Jimmie Zander VF 792 1 år kvarstår 

Ledamot Tommy Elvesjö SH 517 1 år kvarstår 

 
* Då Alejandra Castaneda har valt att avgå och hade ett år kvar så föreslår valberedningen 
att Marco Vasic som tidigare varit suppleant tar kvarvarande period. 
 

Valberedningens förslag på ordförande 

Ordförande Jimmie Zander VF 792 Omval 1 år 

 

Valberedningens förslag på val av suppleanter 

Suppleant Hansi Baumgartner VF 740 Nyval 1 år 

Suppleant Joanna Svensson SH 620 Nyval 1 år 

 

PRESENTATION AV NYA LEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER  

 
Ny ledamot: 
Lena Ek  
VF 813 
 
Jag heter Lena Ek och bor sedan mars -97 på VF 813 är intresserad av att ställa upp som 
ledamot i Valhundens styrelse. Min make Nicklas är med i kvartersklubben för Valhunden 
sedan flera år.  
Jag är dagmamma och arbetar mycket i mitt hem och i vårt fina område.  
Jag har tidigare suttit i styrelsen för Vendelsö scoutkår och hoppas kunna bidra med kunskap 
och erfarenhet. 
Mitt mål är att att göra styrelsearbetet mer transparent och överskådligt för kvartersklubbar 
och medlemmar.  
Jag har inte varit sekreterare men känns som en bra utmaning som jag antar med glädje. 
På min fritid har jag 4 barnbarn, hund, häst och är scoutledare till 12-15-åringar i Vendelsö 
scoutkår. 
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Ny ledamot: 
Marko Vasic  
SH 581 
 
Marko Vasic har tidigare varit suppleant i vår samfällighet och har nu valt att ställa upp som 
ledamot. 
 

Min sambo och jag flyttade till Stora Hunden i Maj 2021 tillsammans med våra två döttrar. 
Jag arbetar som säkerhetshandläggare på Kungliga Tekniska högskolan där vi har hand om 
det fysiska säkerhetsarbetet. Har arbetat där sedan 2014, innan dess så har jag en bakgrund 
som Skyddsvakt på Regeringskansliet. Jag har nu varit med i styrelsen som suppleant ett år 
där jag lärt mig mycket om vår samfällighet och ser nu fram mot att gå in som ledamot i 
styrelsen. 
På fritiden försöker jag att hinna med att träna samt att spela padel med vänner. 
 
 
Ny suppleant: 
Joanna Svensson  
SH 620 
 
Joanna heter jag och har bott i föreningen sedan 2010 med min man, våra tre barn (17, 17 
och 10 år) och hunden Rex. Har innan bott i kommunen hela mitt vuxna liv. 
Jag jobbar idag administrativt med leverans av bilar samt redovisning och löner. 
 
Har inte arbetat med styrelseuppdrag tidigare, men tycker att det ska bli superspännande att 
lära mig hur allt fungerar och hoppas att jag kan bidra på bästa sätt till vår fina samfällighet 
samt lära känna fler grannar och med de samarbeta för Valhundens framtid. 
 
 
Ny suppleant: 
Hansi Baumgartner 
VF 740 
 
Jag heter Hansi Baumgartner och är intresserad av att ställa upp som suppleant till 
Valhundens styrelse. 
Jag och min fru flyttade till Valfiskens gata år 2019 tillsammans med  
tre barn. Jag är lärare och assistent i en lärstudio för elever i årskurs 7-9. 
 

Jag är född i Göteborg men flyttade till Stockholm för 24 år sedan.  
Jag har tidigare suttit i styrelsen i en BRF, och det var en intressant erfarenhet.  
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 

Valberedningen har bett styrelsen att ta fram ett förslag på extern lösning. 
 
Styrelsens förslag är att anlita Handenrevisorerna AB som extern auktoriserad revisor. 
Avgiften för Handenrevisorerna beräknas bli ca 15 000 kr. 
 

Styrelsens förslag på extern revisor  

Revisor Handenrevisorerna AB  Nyval 1 år 

Om Proposition 2 ej bifalles så måste även en suppleant utses. 

VAL AV VALBEREDNING 

 

Valberedningens förslag på valberedning 

Sammankallande Mats Ledin SH 621 Omval 1 år 

 Johan Cedervall  VF 731 Omval 1 år 
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årsstämma 

UNDERHÅLLSPLAN   
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DELTAGARKORT 

 

För Valhundens samfällighetsförenings årsstämma år 2023  

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

Var god texta.  

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

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

 

 

 

 

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

 

FULLMAKT 

 

ADDRESS: ........................................................................................................    

 

Härmed ger jag/vi fullmakt till:  

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

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

att vara mitt/vårt ombud vid VHS:s årsstämma år 2023 

 

 

………………………………………………………………….  

Ägarens namnteckning  

 

 

…………………………………………………………………. 

Fullmaktsinnehavarens namnteckning 

 


