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Förslag till dagordning på Årsstämman 2007-10-25 
 
 
§ 1 Stämmans öppnande 
 
§ 2 Fastställande av dagordningen 
 
§ 3 Val av  

- mötesordförande 
- mötessekreterare 
- två justerare att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll 

 
§ 4 Förteckning över närvarande medlemmar 
 
§ 5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
 
§ 6 Styrelsens förvaltningsberättelse 
 
§ 7 Revisorernas berättelse 
 
§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 
 
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
§10 Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning 
 
§11  Förslag till verksamhetsplan och resultatbudget för tiden  

07-07-01 -- 08-06-30 
 

§ 12 Höjning av kvartalsavgiften 
 
§ 13 Val av styrelse  
 
§ 14 Val av revisorer och revisorsuppleanter 
 
§ 15 Val av valberedning  
 
§ 16 Beslut om att tidigarelägga målning av garage och Servicehus 
 
§ 17 Beslut om att köpa in tjänst för målning av Servicehus 
 
§ 18 Beslut om att byta färgnyans på Servicehus till gul NCS nr S0520-Y20R 
 
§ 19 Fullmakt för styrelsen att höja/sänka kvartalsavgiften 
 
§ 20 Övriga frågor 
 
§ 21 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 
 
§ 22 Avslutning 
 
 



Verksamhetsberättelse för Spikverket samfällighetsförening 2006-2007 
 
Styrelsen för Spikverket Samfällighetsförening avger härmed följande redogörelse för 
verksamheten under mandatperioden oktober 2006 - september 2007 samt ekonomisk 
redogörelse för räkenskapsåret 2006-07-01--2007-06-30. 
 
Ordinarie årsstämma  
hölls den 19 oktober 2006. 70 av föreningens 266 delägare (fastigheter) var representerade. 
 
Styrelsen  
har under året utgjorts av: 

• Annika Bjurhager    ordförande 
• Annica Snell   kassör 
• Hannu Pepponen   vice ordförande/ -kassör 
• Solveig Ingemarsson  sekreterare 
• Nils-Erik Häger   ledamot 
• André Cedervall   ledamot 
• Jonas Blomquist   ledamot 
• Nicklas Ullberg   suppleant 
• Samuel Bjurhager   suppleant 

 
Revisorer  
har varit 

• Gunnar Widenberg   ordinarie 
• Halvar Adolfsson   ordinarie 
• Rolf Tjärnström   revisorsuppleant 

 
Valberedning 
har varit 

• Mats Nilsson 
• Mikael Snell 
• Olle Winroth 

 
Föreningens verksamhet 
Styrelsen 
Under mandatperioden har 
-11 protokollförda styrelsemöten hållits. 
-4 Spikverksblad delats ut till medlemmarna. 
 
Styrelsen gör en arbetsfördelning inom sig inför varje verksamhetsår. Arbetsfördelning 
informeras till medlemmarna genom Spikverksbladet. 
 

Försäkringar 

Föreningens egendom är försäkrad hos Länsförsäkringar. Vi skyddar oss mot skadedjur via 
Anticimex. Två av våra styrelsemedlemmar som arbetat med värme respektive el har varit 
olycksfallförsäkrade. 
 



Värme och vatten 

Den budgeterade värmeförbrukningen för året uppgick till 6 700MWh. Förbrukningen var 
lägre än budgeterat och uppgick till 6 344 MWh. Värmeförbrukningen har uppgått till 55 % 
av samfällighetsavgiften. Den låga värmeförbrukningen kan förklaras av den milda vintern. 
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Vattenförbrukningen uppgick till 52 864 m3 mot budgeterat 57 000 m3. 

Gator och planteringar 

Blocken har under året fortsatt uppsnyggningen med att krita linjer och olja plank. Block tre, 
fyra, sex och åtta har planterat nya buskar/träd under städdagarna. 
 

Lekplatser 

I nedre lekparken har det till boende närmast lekparken gått ut en enkät där de fick svara på 
vad de hade för önskemål angående de höga träden i lekparken, efter beslut av årsstämman 
2006. Majoriteten ville att de fyra högsta träden runt gungorna skulle tas ner. Då ett av dessa 
träd innehåller mistel som är fridlyst och därmed inte får tas bort togs de tre övriga träden ned 
av företaget Burgers i våras. Boende där ville avvakta angående en eventuell nyplantering av 
träd. 
En protokollförd inspektion enligt EN 1176-1177 av båda lekplatserna har genomförts under 
året. 

Servicehus 

En renovering av servicehusets kontor har under året gjorts av styrelsen. Även nya möbler har 
köpts in. 
 
Bredband  
19 hushåll d.v.s. 7 % har anslutit sig till bredband under räkenskapsåret 2006-2007, vilket kan 
jämföras med den budgeterade anslutningen på 2 hushåll. Vid räkenskapsårets slut var 
därmed totalt 219 hushåll anslutna till bredband, d.v.s. 82 %. 
 
Blockledare 
Medlemmarna har i vanlig ordning genomfört vår- och höststädning. Till städdagarna har 
blocken fått olika uppgifter som att t.ex. krita linjer på garageplaner, olja plank och plantera 
buskar. 
 
Blockledarna träffades för sedvanligt informationsmöte den 7 mars.  
 



Ekonomisk redogörelse 
 
Räkenskapsåret omfattar tiden 2006-07-01—2007-06-30. Samfälligheten ombesörjer 
hyresredovisningen, bokföringen och bokslutet i egen regi. Årets resultat blev ett överskott på 
251 498 kr (mot budgeterat -8 629 kr). 

Intäkter 

Föreningens intäkter uppgick till 5 132 854 kr, vilket var 28 444 kr mer än budgeterat. 
Skillnaden beror främst på att många fler har anslutit sig till bredband än beräknat. 

Verksamhetskostnader 

Föreningens totala verksamhetskostnader uppgick till 4 308 454 kr, vilket var 201 412 kr 
mindre än budgeterat. 

• Värmen visade ett överskott på 174 104 kr. Det har varit en mild vinter och 
värmeförbrukningen har därför varit väldigt låg. 

• Elen visade ett underskott på 25 543 kr. Detta beror främst på att 
frekvensomvandlaren i värmecentralen har gått sönder som bl a reducerar 
strömförbrukningen. (En ny frekvensomvandlare har i september monterats dit, vilken 
sparar in 50kw/dygn.) 

• Snöröjningen visade ett överskott på 29 861 kr. Detta pga den milda vintern.  
• Underhåll gator och planteringar visade ett underskott på 4 681 kr som beror på att ett 

flertal småkostnader har blivit något högre än beräknat.  
• Underhåll lekplats visade ett underskott på 8 651 kr. Från föregående bokslutsår 

fördes en kostnad upp för buskar och staket i båda lekparkerna för en faktura som då 
ännu ej hade kommit in. Denna faktura blev högre än uppskattad, vilken har belastat 
detta bokslutsår. 

• Underhåll för VVS visade ett överskott på 14 133 kr. 

Avskrivningar 

Avskrivningar har gjorts enligt plan med 128 082 kr mot budgeterat 128 882. Möbler till 
kontoret som har köpts in under året blev billigare än beräknat. Beloppet är fördelat med 
17 733 kr kabel-TV nätet, 977 kr på högtryckstvätt, 2 831 kr för 6 st sopkorgar, 1 800 kr på 2 
st gräsklippare, 3 393 kr på bärbar dator, 79 173 kr på 52 st garageportar, 17 500 kr på 2 st 
cirkulationspumpar, 3 875 kr på dokument- och kemikalieskåp samt 800 kr på möbler till 
servicehusets kontor. Anläggningstillgångarna har ett utgående värde på 498 938 kr. 

Yttre reparationsfond 

293 000 kr har avsatts till den yttre reparationsfonden och 7 800 kr har avsatts till 
försäkringsfonden som budgeterat. 0 kr har upplösts ur den yttre reparationsfonden.  

Balansräkningen 

Av balansräkningen framgår att föreningen har i eget kapital och fonder 1 975 759 kr, vilket 
är en ökning med 472 498 kr jämfört med föregående bokslut. Efter avsättning till yttre 
reparationsfond och försäkringsfond med 300 800 kr netto samt återbetalning till 
medlemmarna med 79 800 kr från föregående års resultat, blev årets resultat +251 498 kr. 

Förslag till bokslutsdisposition 

Att 293 000 kr netto avsätts till den yttre reparationsfonden och att 7 800 kr avsätts till 
försäkringsfonden. Styrelsen föreslår att årets resultat på 251 498 kr avsätts till den yttre 
reparationsfonden eftersom en kommande omasfaltering av området förväntas bli högre än 
tidigare beräknat pga höjda oljepriser 



Budget och verksamhetsplan för perioden 2007-07-01—2008-06-30 
INTÄKTER 

 

Kvartalsavgiften 
Styrelsen föreslår en förhöjd kvartalsavgift från och med den 1 januari 2008 på 330 kr per hus 
d.v.s. 5 040 kr för mellanhus och 5 050 kr för gavelhus. Detta för att finansiera höjda 
driftskostnader. Kostnaden för höjningen av värmen står för 184 kr och övriga driftskostnader 
såsom tex  sophantering  och vatten för resterande belopp. 
 
Amortering medlemmar 5år respektive 10 år avser amortering av garageportarna till 
samfälligheten.  
 
Övriga intäkter avser anslutningsavgifter för bredband från medlemmarna. 

KOSTNADER 

 
Arvoden 
Arvodena har justerats enligt tidigare stämmobeslut.  
 
Värme 
En prisökning på 9 % beräknas från och med den 1 januari. Den budgeterade förbrukningen är 
oförändrad. 
 
Vatten 
Då en prisökning ägde rum på närmare 10 % under 2007 beräknas inga ytterligare 
prisökningar. 
 
El 
Den 1 oktober 2007 gick vårt avtal med E-on ut. Föreningen har tecknat ett nytt elavtal med 
E-on på 3 år till priset av 50,4 öre/kwh. Underlaget till detta beslut var att E-ons prognos från 
den 1 augusti 2007 på el-priser (börsel) skulle helåret 2008 ligga på 44,4 öre i medel, 49,0 öre 
vid torrår och 40,1 öre vid blötår + E-ons påslag, påslag för elcertifikat samt höjda priser på 
utsläppsrättigheter. Kunniga inom el-handeln tror att utsläppsrättigheterna i framtiden 
kommer att öka mycket i pris, vilket innebär att börselen i framtiden troligtvis blir mycket 
dyrare. 
 
Sophantering 
Sophanteringen beräknas öka med 2,4 % från och med den 1 januari. 
 
Snöröjning/sandning/sopning 
Priserna för vintern 2007-2008 har ökat med närmare 8 %.  
 
Kabel-TV 
Kabel-TVavgiften beräknas öka med 5 % från och med 1 januari. 
 



Underhållsåtgärder 
Målning av garage och servicehus: Målning av garage och servicehus ligger i 
underhållsplanen för våren 2009. Då omasfaltering av området ligger under samma period 
kommer styrelsen föreslå att man tidigarelägger målningen. Detta för att man inte skall riskera 
att spilla färg på den nya asfalten samt för att panelen på vissa delar redan nu skulle behöva en 
ommålning. 275 000 kr finns avsatt i underhållsfonden för målning och för utbyte av viss 
panel. Medlemmarna hjälps åt att måla garagen dvs var och en målar sitt eget garage, precis 
som det gjorts tidigare år. Vad gäller servicehuset kommer styrelsen föreslå att man anlitar 
någon som målar om det. Detta för att målning av servicehuset är ett stort åtagande för ett 
block att göra, dessutom hjälper det blocket redan till med målning då alla medlemmar hjälps 
åt att måla garagen. Kostanden för att anlita någon vet man idag inte vad det kommer att bli, 
men uppskattningsvis någonstans mellan 15 000-45 000 kr.  
Gator och planteringar: Fortsatt uppsnyggning på garageparkeringarna genom lasering av 
plank, och plantering av nya buskar vilket förväntas göras av medlemmarna. 
Garage: Styrelsen kommer under året fortsätta med att se över områdets skyltar och byta 
ut/komplettera med det som behövs. 
Värmecentralen: En ny frekvensomvandlare har installerats under detta bokslutsår till en 
kostnad av 18 387,50 kr. 
 
Inventarier och avskrivningar 
Ingående bokföringsvärde för inventarier är 496 538 kr. Inga nya inköp beräknas under året. 
 
Avskrivningar kommer att göras enligt plan på kabel-TV-nätet med 
17 733 kr, högtryckstvätten med 977 kr, 6 st sopkorgar med 2 833 kr, 2 st gräsklippare med 
1 800 kr, bärbar dator med 3 393, 52 st garageportar med 79 173 kr, 2 st cirkulationspumpar 
med 17 500 kr, dokument- och kemikalieskåp med 3 875 kr samt möbler till kontoret med 
800 kr. Utgående bokföringsvärde blir då 368 454 kr. 
 
Underhållsplan 
Föreningens underhållsplan uppdateras regelbundet för att avsättningen till underhåll kommer 
att ligga så nära de verkliga kostnaderna som möjligt.  
 
Uttag och avsättning till yttre reparationsfond 
Det är budgeterat för en avsättning med 300 000 kr samt en upplösning med 275 000 kr för 
målning och panel till garage och servicehus. 
 
Budgeterat resultat 
Det budgeterade resultatet uppgår till +3 028 kr. 
 
Föreningens likviditet 
Föreningens ingående balans i likvida medel uppgår till 2 636 922 kr. Likviditetspåverkande 
poster beräknas uppgå till + 76 912 kr. Dessutom så har föreningens en likviditet i fonder på 
598 450 kr. 
 

Sommarunderhåll 
På årsstämman oktober 2006 beslutades det att man skulle återgå till att sköta 
sommarunderhållet på det sätt som det tidigare har gjorts med att sommarunderhållet sköts 
gemensamt. Dock skulle nycklar och scheman gå runt som en ”stafettpinne” för att 
sommarunderhållet skulle skötas bättre än tidigare. Då detta har fungerat bra på de allra flesta 
håll kommer sommarunderhållet fortsättningsvis att skötas på detta sätt. Det har dock kommit 
in en del önskemål om hur skötsel av lekparksblocken skall gå till. Styrelsen kommer att ta 
tag i dessa önskemål inför nästa sommar. 



GEMENSAM HÖSTSTÄDNING 2007 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För vårens gemensamma utomhusstädning gäller följande: 
Block nr Antal block- Datum för  Klockslag för 
 medlemmar höststädning höststädning 
11   9 lör 2007-10-20  09.00--13.00 
  6 16   2007-10-20  09.00--13.00   
  9 34  2007-10-20  13.00--17.00 
 
12 30 sön 2007-10-21  09.00--13.00 
10   8  2007-10-21  13.00--17.00 
  8 16  2007-10-21  13.00--17.00 
 
  1 16 lör 2007-10-27  09.00--13.00 
  4   16  2007-10-27  09.00--13.00 
  2 48  2007-10-27  13.00--17.00 
 
   5 40 sön 2007-10-28  09.00--13.00 
   3 17  2007-10-28  13.00--17.00 
   7 16  2007-10-28  13.00--17.00 
 
 
CONTAINER kommer  första städhelgen (20-21)att vara placerade på 3:e 
parkeringen utefter Spikverksgatan och på 4:e parkeringen utefter 
Bandverksgatan. Andra städhelgen (27-28) placeras de på 1:a parkeringen 
utefter Spikverksgatan och 2:a parkeringen utefter Bandverksgatan. 
Containrarna är endast till för trädgårdsavfall under städdagarna. Obs, om trädgårdsavfall 

slängs i säckar måste det vara papperssäckar. Finns det plats över på söndagkväll så går 
det bra att kasta i avfall från den egna trädgården. 
 
 
  
OBS! Det åligger varje husägare att se till att utfört arbete kvitteras i deltagar-
förteckningen. Överblockledarna kommer under städdagarna att gå runt med 
deltagarförteckning för kvittering när allt arbete är utfört. Den som ej kan delta vid 
ovannämnda datum och tidpunkt ombedes kontakta sin blockledare så snart som 
möjligt för att tilldelas arbetsuppgifter, som om möjligt bör utföras före blockets 
utsatta städdag. Deltagarförteckningen går därefter vidare till kassören, som påför 
400 kr på kvartalsavgiftens inbetalningsavi för det hus som ej deltagit i 
städningsarbetet. 

 





MATA INTE      SKATORNA I 
TÄTBEBYGGT      BOSTADSOMRÅDE!
  

 

 

 

 
Det är inte bara vi Spikverkare som trivs i vårt område. Det gör även djuren - framför 
allt skatorna. 
Tyvärr har de svart-vita fåglarna blivit en sanitär olägenhet på flera ställen hos oss, 
och de ynglar av sig och blir bara fler. Det räcker inte med att vi någon gång skjuter 
av några stycken. Alla måste här hjälpa till att få bort dem. Som till exempel genom 
att plocka bort deras fågelbon när ni ser att de försöker, eller har byggt sin 
boplats i något träd på den egna tomten. Det känns inte bra att behöva upp-mana 
om just detta, men tar man bort bona i god tid innan de nya ungarna kläcks, tvingas 
fåglarna söka upp andra boplatser. Hos oss har de alldeles för bekvämt och lätt att 
hitta sin föda. Ett förskräckligt oljud har de omkring sig också 
 
        SOMMARUNDERHÅLLET 
 
       Det gemensamma sommarunderhållet har  
         fungerat ganska hyggligt i år. Dock har det 
         på sina ställen varit oroväckande dåligt.  
         Tistlarna har fått växa halvmeterhöga och  

      givit vårt området ett väldigt trist utseende. 
      Vi hoppas de berörda ansvariga bättrar sig 
      till nästa säsong.  
      Styrelsen är medveten om att det saknas 
      vattenuttag/poster där man skulle behöva 

sådana platser t.ex. vid lekparkerna - särskilt under de torra sommarveckorna. När vi 
får råd att dra sådana vattenposter får bli en senare fråga. 
För kännedom! Det finns en längre vattenslang att låna från Servicehuset, men då 
måste man också be den närmaste grannen att få koppla in denna slang till hans 
eller hennes vattenuttag. 
 
BYTE AV LÅS PÅ SERVICEHUSETS GARAGE 
 
Styrelsen kommer i dagarna att byta lås till Servicehusets garage. (Vi byter tillbaka 
det gamla) Alla sommarnycklar måste därför omgående lämnas in till respektive 
blockledare som i sin tur överlämnar dem till överblockledarna.   

                                                                                         
 FÖRSTÖRD 60-års fest… 
…fick den boende, som upptäckte att de bord och stolar 
han bokat i Servicehuset till sin fest inte fanns på plats. 
Någon hade låtit bli att anteckna på lånelistan, eller inte 
antecknat rätt dag. Så var uppmärksamma på datumet när ni 
antecknar er för lån av Samfällighetens inventarier!     

 

 



TÄNK OM MAN VORE SOM SVERKER 
 
Det finns fortfarande de som vägrar sopsortera och 
slänger både pet-flaskor, glasflaskor, ölburkar och 
annat, som borde hamna vid Återbruket i stället. 
Det är jobbigt att behöva påpeka för dem som gör 
så, att detta är helt galet. Ett antal större gipsskivor  
fick styrelsen under våren plocka ur en av sopskåpen. 
Vad tänkte vederbörande på när de hamnade där? 
 
De allra flesta sköter sopsorteringen mycket bra, 
därför hoppas styrelsen att slarvpelle och slarvmaja 
anstränger sig omgående och lär sig sorteringens konst. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LÄMNA ALDRIG HEMMET NÄR DISK- ELLER TVÄTTMASKIN ÄR 
IGÅNG! 
 
Styrelsens vicekassör Hannu Pepponen hade tur som var hemma, när hans 
tvättmaskin gick sönder och antändes inom några sekunder. Samma sak hände en 
annan granne för ett antal år sedan. 
Just av den anledningen har styrelsen låtit göra några klipp ur brandmännens tidning 
Sirenen (nr 2, 2007) för att ha som ett legitimt varnande exempel. Detsamma gäller 
diskmaskinen, som när den går sönder lätt kan läcka vatten och svämma över 
köksgolvet med svåra vattenskador som följd. 
 
 
PARKERINGSELÄNDET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tredje garageplan (nedifrån räknat) utefter 
Bandverksgatan och Spikvgatans andra har 
problem med sina gäst-parkeringar. Trots 
åtskilliga påpekanden i våra Spikverksblad 
finns det ett par i kvarteret boende bilägare 
som mer eller mindre kontinuerligt parkerar 
sina bilar på gästparkeringen. Detta har retat 
många närboende.. 
OBS! Gästparkeringarna är till för gäster 
och inga andra!!!!!  

 



ÄPPELKASTARE OCH CYKELTJUVAR! 
 
Så har de nolltänkande ungdomarna återigen börjat sitt äppelkrigståg inom vårt 
område. De slänger äpplen med all kraft mot andras köksfönster, och smiter snabbt 
iväg så ingen kan se vilka de är. Förra året slängde ungdomar äpplen på flera av 
områdets fönster så att ett fönster sprack och kostade ägaren en större summa 
pengar att byta ut. Ofta cyklar de snabbt genom området, där en person på 
pakethållaren riktar in sina kast mot vissa utvalda fönster.  
Sen har vi cykeltjuvarna, som nyligen stulit två märkescyklar på Bvg 35! Man blir 
lindrigt sagt förb-d. Är det väl planerade tjuvarligor som är i farten? 
Håll ögon och öron öppna - särskilt efter mörkrets inbrott. Tips om vilka de är lämnas 
omgående till någon i styrelsen och ring helst polisen direkt! 
 
 
ÅRSTIDERNAS TJUSNINGSKRAFT KAN TA OLIKA UTTRYCK… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI SES UNDER STÄDDAGARNA SAMT PÅ ÅRSSTÄMMAN 
DEN 25 oktober!    
 
 
 
 

StyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsen    
   

 

 

 





 



 


