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§1 Stämmans öppnande  
Stämman öppnades av Annelie Gyllstedt 
 
§2 Fastställande av röstlängd  
Röstlängden godkändes. 22 medlemmar och 12 fullmakter av sammanlagt 83 medlemmar. 
 
§3 Val av ordförande för stämman  
Annelie Gyllstedt valdes till stämmans ordförande 
 
§4 Val av protokollförare för stämman  
Per Månsson valdes till stämmans protokollförare 
 
§5 Val av justeringsmän (2 st jämte ordförande)  
Till justeringsmän valdes Daniel Glifberg och Gisela Hök Ternström. 
 
§6 Stämmans behöriga utlysande  
Stämman var behörigt utlyst. Kallelse med dagordning mailad och i viss utsträckning utburen till 
brevlåda. 
 
§7 Fastställande av dagordningen  
Dagordningen godkändes. (bilaga 1) 
 
§8 Verksamhetsberättelse  
Verksamhetsberättelsen presenterades av Annelie Gyllstedt. (Bilaga 2) 
 
§9 Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen presenterades av revisor Angela Beijer. (Bilaga 3) 
 
§10 Fastställande av resultat- och balansräkningarna  
Resultat och balansräkningen presenterades av kassör Thomasine Reuterskiöld. Resultat och 
balansräkningen fastställdes.(Bilaga 4) 
 
§11 Beslut angående vinst- och förlustdispositioner  
Stämman beslutade att resultatet tas till löpande räkning. 
 
§12 Styrelseledamöternas ansvarsfrihet  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman. 
 
§13 Styrelsens verksamhetsförslag  
Verksamhetsplanen godkändes 
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§14 Styrelsens budgetförslag för år 2019  
Styrelsens budgetförslag godkändes av stämman. (Bilaga 5) 
 
§15 Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer  
Förslaget om oförändrade arvoden till styrelseledamöter och revisorer godkändes av stämman.  
 
§16 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen (3 ordinarie och 3 suppleanter)  
Valberedningens förslag:   
         Ordinarie Ledamöter: 

Annelie Gyllstedt  S-v 50 Ordf Omval 
Linda Haals   S-v 106 Nyval 
Stefan Goude   S-v 68  Omval 

 
 
               Suppleanter: 
 

Desiree Yrwing   S-v 94  Omval 
Sofia Nilsson   S-v 72  Nyval 
Mikael Karlsson   S-v 112 Nyval 

 
Valberedningens förslag valdes av Stämman. 
 
 
§17 Val av revisorer och suppleanter   
Valberedningens förslag:  

Angela Beijer  S-v 60 Ord Omval 
Martin Rönnow S-v 66 Ord Omval 
Stefan Lindqvist S-v 96 Suppl Nyval 

 
Valberedningens förslag valdes av Stämman.  
 
     
§18 Val av ledamöter i valberedningen  
Stämman valde följande ledamöter: Daniel Glifberg och Per Månsson. 
 
§19 Behandling av inkomna motioner och propositioner  
(Inga motioner var inlämnade. Styrelsens proposition är beskriven i  bilaga 2) 
Proposition 1: Stämman tillstyrkte propositionen "Projektering av garagen, underlag för beslut 
om renovering eller bygga nytt". 
Det innebär att arbetsgruppen, (garagegruppen), som bildades under 2018, kommer att arbeta 
vidare med att ta fram en plan med det primära målet att riva garagen och bygga nya garage. 
Bilaga 6 beskriver hur garagegruppens arbetar och vilka slutsatser vi hitintills kommit fram till. 
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Dagordning Samfällighetsföreningen Solen 

 
  

DAGORDNING ÅRSSTÄMMA 2019 
 

1 Stämmans öppnande 

2 Fastställande av röstlängd 

3 Val av ordförande för stämman 

4 Val av protokollförare för stämman 

5 Val av justeringsmän (2 st. jämte ordförande) 

6 Stämmans behöriga utlysande 

7 Fastställande av dagordningen 

8 Verksamhetsberättelse 

9 Revisionsberättelse 

10 Fastställande av resultat- och balansräkningarna 

11 Beslut angående vinst- och förlustdispositioner  

12 Styrelseledamöternas ansvarsfrihet 

13 Styrelsens verksamhetsförslag 

14 Styrelsens budgetförslag för år 2019 

15 Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer 

16 
Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen (3 ordinarie och 3 
suppleanter) 

17 Val av revisorer och suppleanter (2 ordinarie och 1 suppleant) 

18 Val av ledamöter i valberedningen  

19 Behandling av inkomna motioner/propositioner 

20 Övriga ärenden 

21 Årsstämmans avslutande 
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Verksamhetsberättelse 2018 
 

Styrelse och revisorer 
 
Ordinarie ledamöter: Ordförande:  Annelie Gyllstedt 
  Sekreterare:  Per Månsson 
  Kassör:  Thomasine Reuterskiöld 
 
Suppleanter: Suppleant:  Anders Lantto 
  Suppleant:  Stefan Goude 
  Suppleant:  Desiree Yrwing (vice kassör) 
 
Kontaktpersoner: Radhusen, övre: Thomasine Reuterskiöld 
  Radhusen, mellan: Stefan Goude 
  Radhusen, nedre: Anders Lantto 
 
Ansvariga:  Trädgård/fastighetsskötsel Annelie Gyllstedt 
  Spolhall/släpet Michael Gyllstedt 
  Belysning  Kontakperson i resp länga 
  Garage  Kontakperson i resp länga 
  GDPR-ansvarig: Per Månsson 
 
 
Revisorer:  Ordinarie:  Mikael Olrog  
  Ordinarie:  Angela Beijer 
  Suppleant:  Daniel Glifberg  
 
Valberedning:   Daniel Glifberg  
    Erik Blomqvist 
 
 

Hänt under 2018 
 

 Styrelsen har sedan förra årsstämman hållit 10 protokollförda sammanträden varav ett 
var konstituerande 

 (Proposition 1) Projektering av garagen har pågått under en stor del av året som gått. 
En ”garagegrupp” bestående av 8 medlemmar bildades som har träffats vid ett flertal 
tillfällen. Vi har även fått tag på en konstruktör och en arkitekt som har hjälpt oss. 
Problemlista har tagits fram samt även lista över de behov som vi har. Två oberoende 
besiktningar har genomförts av samtliga garage (mer info på årsstämman) 

 (Proposition 2) För att förhindra att vatten skadar husväggarna har samtliga 
takfotsplåtar på alla fastigheterna justerats och förlängts så att de nu dippar ner i 
hängrännorna 

 (Proposition 3) En skada på ett avloppsrör mellan garagen och gaveln på nr 116 
åtgärdades 
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 (Proposition 4) Säkerhetsinspektion genomfördes av gavelstegarna vilket resulterade i 
att 

o Gavelstegarna på våra huslängor har försetts med en säkerhetsvajrar som man 
kan förankra sig med hjälp av en sele och en vajerspecifik 
påsättningsanordning 

o Som en säkerhetsåtgärd har 2 säkerhetsselar samt 2 vajerspecifika 
påsättningsanordningar inköpts att användas om någon ska gå upp på taken. 

o Ett stort antal förankringsöglor har monterats på varje fastighet 

 (Proposition 5) Vi satte stopp för att lägga trädgårdsavfall under eken vid lekplatsen, 
vilket har respekterats av alla – mycket bra! Vi införde istället att ha en container från 
SEOM sista helgen i månaden.  

 (Motion 2) Råttproblem – kontakt togs med Anticimex för att undersöka möjlighet att 
göra något i avloppssystemet. Det visade sig bli alltför dyrt att genomföra, så vi 
bestämde att bevaka om det finns fortsatta problem. 

 Kontraktet med bokföringsfirman Ekoproffsen avslutades. Den e-bokföringstjänsten 
som infördes under förra året har visat sig vara väldigt bra och har sparat mycket tid 
och kraft 

 Nya parkeringsskyltar till hela området är inköpta och kommer att sättas upp under 
våren 2019 

 Vi har haft återkommande problem med överfulla sopkärl, vilket lösts genom att sätta 
dit ytterligare ett brunt sopkärl 

 Låda för leksaker till lekplatsen införskaffades 

 Kommunen har grävt upp en vall bakom garagen för att förhindra att regnvatten rinner 
ner mor våra garage 

 Lösning för elbilar/elhybridbilar har börjat undersökas, både på kort och lång sikt 

 Vi fick två nya medlemmar i S86 och S88 

Planer för 2019/2020 
 

Proposition 1 
Fortsatt projektering av garagen,  
Under året som gått har en garagegrupp bildats för att ta fram en plan över det fortsatta arbetet 
med garagen. Gruppen har diskuterat att a) renovera befintliga garagelängor samt b) riva och 
bygga nytt. Två oberoende besiktningsmän har varit här och besiktigat garagen. Båda har 
konstaterat att garagen är i väldigt dåligt skick, även ur ett säkerhetsperspektiv.   
Styrelsen föreslår att stämman godkänner att garagegruppen får uppdrag att fortsätta 
projekteringsarbetet med inriktning på att ta fram en plan och budget för en 
genomförandeplan att riva de befintliga garagelängorna och bygga nytt. 
 
Motion  
Inga inkomna motioner 
 
Löpande arbeten som ska utföras under året: 

 Inga planerade åtgärder  
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 Sammanställning av 2018 års balans i samfälligheten Solen (kr)     
       

   
Ingående 

balans Perioden 
Utgående 

balans   

 TILLGÅNGAR         

           

 Anläggningstillgångar         

 Markanläggningar 1 305 104 0 1 305 104   

 Avskrivningar markanläggningar -10 876 -65 256 -76 132   

 Bilar och andra transportmedel 27 381 0 27 381   

 Avskrivningar bilar/transportmedel -26 011 -1 370 -27 381   

 SUMMA 1 295 598 -66 626 1 228 972   

           

 Omsättningstillgångar         

 Förutbet. Kostnader 39 129 9 567 48 696   

 Skattekonto 0 0 0   

 Företagskonto 2 457 758 -348 561 2 109 197   

 Sparkonto 309 918 0 309 918   

 SUMMA 2 806 805 -338 994 2 467 811   

           

 Summa tillgångar 4 102 403 -405 620 3 696 783   

           

 SKULDER & EGET KAPITAL         

           

 Eget kapital         

 Eget kapital -3 687 663 123 827 -3 563 837   

 Underhålls och förnyelsefond -341 662 -18 000 -359 662   

 Redovisat resultat 105 827 -105 827 0   

 SUMMA -3 923 499 0 -3 923 499   

           

 Kortfristiga skulder         

 Övriga kortfristiga skulder -2 600 2 600 0   

 Upplupna skulder -176 304 97 558 -78 747   

 SUMMA -178 904 100 158 -78 747   

           

 Summa skulder & eget kapital -4 102 403 100 158 -4 002 246   

           

 BERÄKNAT RESULTAT 0 -305 462 -305 462   

       

       

       



 
      

       

       

Sammanställning av samfälligheten Solens resultat för 2018 (kr)    

       

    UTFALL 2018    

  INTÄKTER      

         

  Medlemsavgifter 509 600    

         

  Summa intäkter 509 600    

         

  KOSTNADER      

         

  Vatten -113 514    

  El -11 226    

  Reparationer & Underhåll -515 447    

  Renhållning -15 562    

  Administration -44 551    

  Styrelsearvoden -48 136    

  Förbrukningsmaterial 0    

  Avskrivningar -66 626    

         

  Summa kostnader -815 062    

         

  ÖVER-/UNDERSKOTT -305 462    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 



                                                   Bilaga 5 

 Sammanställning av kvarterssamfälligheten Solens resultat 2018 samt förslag till budget för 2019  
       

   
Budget 
2018 

    Utfall 
2018   

Föreslagen budget 
2019  

 Intäkter          

 Medlemsavgifter 509 600   509 600 509 600 

            

 Summa intäkter 509 600   509 600 509 600 

            

 Kostnader         

 Vatten -120 307   
-113 
514 -122 865 

 El -8 313   -11 226 -11 787 

 Rep & underhåll -123 215   -70 043 -92 000 

 Renhållning -11 021   -9 812 -18 353 

 Administration -43 500   -29 821 -18 681 

 Styrelsearvoden -44 050   -48 136 -49 940 

 Förbrukningsmaterial -7 885   0 0 

 Avskrivning -66 626   -66 626 -65 256 

            

 Summa kostnader -424 916   
-349 
177 -378 882 

           

 Intäkter minus kostnader 84 684   160 423 130 718 

           

 Underhåll och förbättringar, 2018          

 Garageportar till spolhallen med tillbehör -50 000   -43 000    

 Översyn hängrännor & livlinefästen på stegarna -352 000   
-286 
840    

 Spolning/slamsugning brunn -10 000   -11 481    

 Flytt/Inbyggnad av soptunnor ovanför Sv 20/48 -100 000   0    

 Projektering garagen -100 000   0    

 Åtgärd fasad skada -19 000   -19 000    

 Underhåll & analys av rör -10 300   -10 313    

 Grönområden -20 000   -13 740    

 Parkeringsskyltar -10 000   -7 119    

 Trasigt avloppsrör -70 000   -68 642    

 Trädgårdsavfall -10 000   -5 750    
            

 Över-/underskott  -666 616   
-305 
462 130 718 

         

 Förslag på underhåll och förbättringar, 2019       

 Projektering garagen       -350 000 

         

 Totalt        -219 282 

            

 Över-/underskott efter förslag       -219 282 

       
       
       
       



Bilaga 6



 Annelie Gyllstedt S50
 Per Månsson S76
 Michael Gyllstedt S50
 Göran Larsson S40
 Sten Ternström S46
 Olof Kallstenius S86
 Fouad Morad S118
 Desiree Yrwing S92



 Gruppen har träffats vid ett flertal tillfälle för att diskutera olika 
alternativa lösningar för våra garage som har blivit ålderstigna. 
Vi har till vår hjälp fått tag på en arkitekt och en konstruktör som 
har varit med på flera möten och som har hjälpt oss framåt 
genom att belysa olika frågor. 

 Vi har tagit fram en lista på problem som finns samt även en lista 
på vilka behov som vi har. Med dessa som underlag har vi 
tillsammans med konstruktör och arkitekt diskuterat vilka 
åtgärder som behövs göras för att renovera garagen och även 
vilka möjligheter och utmaningar som finns att riva och bygga 
nytt. 

 Vi har också haft kontakt med kommunen för att få en 
vägledning om vad som vi får göra. 

 Vi tog också beslut att låta två oberoende besiktningsmän 
kontrollera samtliga garagelängor. 



 Över 50 år gamla
 Trasiga fönsterglas
 Inte enhetliga fönsterrutor
 Garagedörrar är tröga, går nästan inte att stänga
 Låsen bråkar, tröga
 Dålig belysning och el
 Dåligt tak
 Takstommar har säckat ihop på flera ställen – har stöttats 

upp på flera ställen vilket gjort dem trånga
 Dålig dränering vid längan mot skogen, vatten rinner in 

mot garagelängan uppe från skogen
 Dagvattenavrinning skapar problem i garagen som sitter 

ihop (mellan byggnaderna)
 Fukt som tränger in i väggarna, sugs upp från marken
 Trångt att köra in/ut i de nedre garagen



 Mer utrymme, för små för dagens bilar?
 Mer utrymme, möjlighet till förvaring, går det att bygga 

högre?
 Tillgänglighet för alla
 Bra miljö inomhus
 Enhetligt utseende
 Modernare, hålla samma standard som övriga området
 Bättre el och belysning inne
 Smidigare portar, nuvarande är för tunga speciellt för äldre
 Enklare och bättre lås
 Möjlighet att montera laddare för elbil alt motorvärmare
 Solpanel?
 Integrera med bättre ställe för sopor, gärna med möjlighet 

till sopsortering 



 Garagegruppen har kommit fram till att det bästa är att riva ner 
de befintliga garagen och bygga upp nya, moderna garage som 
håller minst 50 år till. Motivet är främst att det kräver 
omfattande renovering av garagen och kostnaden kan bli ännu 
större än att bygga nytt. Om vi väljer att enbart renovera 
kommer vi också vara begränsade av regler som säger att vi inte 
får göra för stora förändringar på befintliga byggnader, vid 
nykonstruktion finns det en större frihet. Bygglov kommer krävas 
oavsett renovering eller nybyggnation. 

 Vi får hjälp av vår arkitekt och konstruktör med alla 
bygglovshandlingar som måste tas fram, i form av ritningar mm. 
För att få tillgång till att diskutera med kommunen måste 
handlingar skickas in så att ett ärende kan läggas upp. Först 
därefter kan vi få tillgång att diskutera vidare för att se vad vi 
kan göra

 När vi vet vad vi vill och får göra, tänker vi oss sedan att 
anbudsförfrågan ska skickas ut till minst 3 byggföretag. Parallellt 
måste även en finansieringsplan tas fram. 


