
Aggskedens sa mfä I lighetsfören i ng

Protokot I fört vid ord ina rie å rsstä m ma i Äggskedens sa mfäl I ighetsfören i ng
Tid och plats: 23 mars 2Ot7 kl 18:00, Matsalen Utmarksskolan, Aprilgatan 2
Om inget annat anges har beslut tagits genom acklamation.

§ 1, Stämmans öppnande. Årsstämman öppnades av ordförande Silva Sabadjija

§ Z. Val av stämmoordförande. Till ordförande för årsstämman valdes Silva Sabadjija.

§ 3. Val av stämmosekreterare. Till sekreterare för årsstämman valdes Helena Adonis.

§ a. Val av protokotljusterare titlika rösträknare. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Lena

Johansson och Kristina Larsson.

§ S. Stämmans behöriga utlysande. Årsstämman konstaterades behörigen utlyst.

§ 6. Godkännande av dagordningen. Stämman godkände föreslagen dagordning.

§ Z, Fastställande av röstlängd. Röstlängden fastställdes till 2L röstberättigade närvarande samt 4

fullmäktiga. (bilaga 1)

§ g. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes av stämman och lades till handlingarna. (bilaga 2)

§e.

§ 10.

§u.

§ L2.

Revisorernas berättelse godkändes av stämman. (bitaga 3)

Fastställande av resultat- och balansräkning,

Resultat- och Balansräkningen godkändes och fastställdes av stämman. (bilaga 4-5).

Beslut i fråga om ansvarsfrihet fiir styrelsen.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det senaste räkenskapsåret.

Verksamhetsplan för 2017 (bilaga 5)

r Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att anlita entreprenör för återstående

rörarbeten och att pengar från förnyelsefonden kan användas för detta.

En fråga om vad som gäller vid behov av att stänga av vattnet kom upp. lnformation om

detta finns i häftet Gemensam information och bestämmelser, samt på hemsidan.

Frågan om vem som har tillgång till pannrummet och vattenavstängningen ställdes. Flera

personer i styrelsen har nycklar dit och Göteborg Energi har också tillgång dit. Vi har ett
avtal med Göteborg Energi där även jour ingår.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att anordna en städdag i vanlig

ordning den 6 maj och att de deltagande fastigheterna f,år ett avdrag på kvartalsavgiften på

300 kr.

Frågan om man kan utföra arbete pä en annan dag än själva städdagen ställdes.

kommande s§relsen får utforma vilka ramar som ska gälla.
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. Stämman beslutade att delvis godkänna s§relsens förslag om renovering av tvättstugan.

Stämman godkände att styrelsen anlitar entreprenörer för el- och takrenovering och att
pengar från förnyelsefonden kan användas för detta. Renovering av fasad, dörrar och

fönster får vänta. De mest akuta rötskadorna på fasaden kan fixas av medlemmarna själva

under året.

r Stämman beslutade att godkänna s§relsens förslag om att helt inrikta arbetet mot att
befintliga garage renoveras, och inte gå vidare med rivning/nybygge. Normalt underhåll

löper på som vanligt tills renovering påbörjas.

o Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att teckna avtal för och inleda fiberinstallation i

området. Beslut togs genom sluten omröstning. 20 röster var för,5 röster var emot.

Frågan om vilka fördelar fiber har gentemot nuvarande nät ställdes. Fördelar är t.ex.

snabbhet, stabilitet och flexibilitet i utbud och pris.

§ 13. lnkomna motioner.

o Motion 1 angående carport/tak. Line Stefansson presenterade sitt förslag om att sätta tak

över parkeringsplatserna utomhus. Helena Adonis presenterade styrelsens kommentar på

motionen, att förslaget bör avslås för i år, men att även parkeringsplatserna utomhus tas

med i planerna för kommande garagerenovering.

Stämman beslutade att gå på styrelsens linje och avslå motionen, men att ge styrelsen i

uppdrag att även ta med parkeringsplatserna och eventuella tak över dessa i kommande

planer för garagerenoveringen.

o Motion 2 angående renoveringsbehov. Lena Wallman presenterade sin motion om att
underhållet är eflersatt i området och att vi behöver göra beräkningar på livslängd och

kostnader för renoveringar i området och spara pengar för detta. Detta för att slippa ta lån

för kommande renoveringar. Helena Adonis presenterade styrelsens kommentarer på

motionens olika punkter. S§relsen anser att en renoveringsplan är en god idd men att
skapa en renoveringsfond är onödigt eftersom det redan finns en förnyelsefond, att
myntapparat på tvättmaskinerna inte är rationellt, att det inte går att separera ekonomin

mer än hur det redan i dag görs genom bokföringen att det inte går att höja avgiften utan

att göra beräkningar för detta.

Stämman beslutade att gå på styrelsens linje och godkänna motionens punkt om att ta fram

en långsiktig renoveringsplan med beräkningar av olika installationers livslängd och

renoveringsbehov. S§relsen fick i uppdrag att ta fram detta.

Stämman beslutade att avslå övriga punkter på motionen.

§ 14. Fastställande av ersättning till styrelse och revi§orer.

Stämman beslutade att ge 20 000 kr i sammanlagt arvode till styrelse och revisorer. Arvodet

fördelas av styrelsen. Styrelsen har också rätt att få 200 kr per timme vid förlorad arbetsinkomst

samt övriga omkostnader ersatta.

§ 15. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat, samt debiteringslängdtör Z0tl
Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstatför 2A77 samt debiteringslängden för 2017-A4-Ol -
2018-03-31 presenterades för stämman och fastställdes utan justeringar. (bilaga 7 och 8) ^ u-
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§ 16. Fastställande av medlemsavgifter mm 2017

Stämman beslutade att medlemsavgift om 8000kr per kvartal och fastighet kvarstår. Garage- och

parkeringsavgifterna kvarstår på 300kr respektive 100kr per månad.

Valberedningen presenterade sina förslag och därefter giordes följande val:

§ 17. Val avordförande

Till ordförande för föreningen valdes Line Stefansson (fyllnadsval 1 år).

§ 18. Val till s§relsen, ledamöter och suppleanter

Ledamöter: Till ledamöter valdes Ulf Tellander (omval 2 år)

Emelie Sundberg (nyval2 år)

Carina Cooper (nyval 2 år)

Till styrelsesuppleanter valdes Helena Adonis (nyval 1 år)

Anders Bengtsson (nWal 1år)
lris Duranovic (nWal 1år)

Suppleanter:

§ 19. Val av revisor och suppleant

Revisor: Till revisor valdes Laila Petersson (omval 2 år)

Revisorssuppleant: Till revisorssuppleant valdes Ulf Barktedt (omval 1 år)

Val till valberedning

Martin Kinnmalm och Anna-Carin Bergagård valdes till valberedningen (nyval 1 år).

§ 21. övriga frågor

§ 20.

§22.

o lnga övriga frågor.

Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt, Protokollet kommer att delas ut till
fastigheterna, senast 2 veckor efter stämman.

§ 23. Stämmans avslutande. Årsstämman avslutades av stämmoordförande Silva Sabadjija

Avgående ordförande, ledamot och suppleant tackades för sina insatser med blommor och applåder.

/J, /u;- +,

l'u-it,+'? LÅ4 / /\ I \-/L t
l(ristina Larsson, protokolljusterare

Silva Sa badjija, mötesordföra nde He lbna Adonis, mÖtessekretera re

Lena Johansson, protokolljusterare

i! 4L*/
Vfz,.a /,

Bilagor till protokollet:
1. Närvarolista,tillika röstlängd
2. Styrelsens verksamhetsberåttelse
3. Revisorernasberättelse
4. Resultaträkning
5. Balansräkning
6. Verkamhetsplan2OlT
7. Utgifts- och inkomststat 20L7
8. Debiteringslän gd 2At7-O -OI- 2018-03-3L
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Nä rvaro Arsstämma 2017 -03 -23 Närvarande Kommentar ex fullmakt

Auqustiqatan 6B NooriAli & Kia Fereshteh

Auqustiqatan 6A Christer Aleros & Riqmor Burqe x
Auqustiqatan 4B Ulf Barkstedt x
Auqustiqatan 4A Thuan & Huonq Dinh

Auqustiqatan 2G Peter Sonntaq x
Auqustioatan 2F Martin Kinnmalm x
Auqustiqatan 2E Viktor Ekholm l"il*"y*.
Auqustigatan 2D Maqnus LorenEon

J

Auqustiqatan 2C Birqitta Malm

Auqustiqatan 2B Elisabet Svensson & lris Duranovic x
Auqustiqatan 2A Lennart Kilander {
Aprilqatan 14G HelviTuula 1,^t{rnavq owrh,a Å: Ch ri.di€r -lilrr" s
Aprilqatan 14F Reiner Andersson & Lena Johansson x
Aprilqatan 14E lnqa-Karin Aman

Aoriloatan 14D Anna Jansson ä^ttr^^,L+
-fr0

awhqÅ:-io(r- öarK
Aprilsatan 14C Anqelica & Anders Olofsson

Aprilqatan 148 Kerstin & Lennart Arkön

Aprilqatan 14A Zofia & Wieslav Purvin

Aorilqatan 12F Gull-Marie & Kurt Astrand

Aoriloatan 12E E{W & Tore Bark K
Aprilqatan 12D Ulf Tellander K
Aprilqatan 12C Bo & Lena Wallman .'/Å*

Apriloatan 128 Anders Benqtsson x
Aprilqatan 124 Margareta Svensson

Aprilqatan 10F Erland Cooper x
Aprilqatan 10E Tony & Salla Larsson

Aprilqatan 10D Mohamad Naiib & Lina Ali x
Aprilqatan 10C Helena & Linus Adonis K
Aprilqatan 10B Kristina Wennerqren Eriksson

Aprilgatan'104 Silva Sabadiiia x.
Aprilqatan BE Soheila Fooladvandi X

Aprilqatan 8D Laila & Jocke Petersson lull,ww* o^huÅ, b^^ ,Jrlhztr+ssc'1,

Aprilqatan 8C Märta Biörkberg

Aprilqatan 8B Line & Morqan Stefansson Å
Aprilqatan BA lnqela & Hans Rasmussen K
Apriloatan 6E Karl-Erik Svensson x
Aorilqatan 6D Shahab Moshtaqh

Aprilqatan 6C Anna-Carin Berqaqård x
Aprilqatan 6B Kristina & John Larsson x
Aprilqatan 6A Anna Öberq & Mikael Hultqren

Å5 * inr\. q -Fut vunrc<r"



Fakta om året som gått
Ägandeförändringar:

Avgifter 2016

Styrelsen har bestått av:
Ordförande

Kassör

Sekreterare

Ledamot (vice ordf)

Ledamot

Suppleanter

Revisorer

Revisorssuppleant

Valberedning

Styrelsens ansvarsområden under året:
Felanmälan Wättstugan

Parkeringsplatser och garage

Byte av lampor gemensamhetsanläggningen

Värme och vatten

Grönytor och planteringar

Nyckelansvar

Grannsamverkan

Hemsida

Bilaga 2

Äggskedens samfällighetsförening

Verksa m hetsberättelse fö r zOtG

1 av fustigheterna i föreningen har nya ägare sedan förra årsmötet.

Föreningen välkomnar nya medlemmar och hoppas att de kommer trivas

iområdet.

Samfällighetssavgift 8000 kr per fastighet och kvartal

Garageavgift 300 kr per månad

Parkeringsavgift 1"00 kr per månad

Silva Sabadjija*

Christer Aleros*

Helena Adonis

Peter Sonntag

Ulf Tellander

Line Stefansson, Emelie Sundberg, Reiner Andersson

Ali Noori, Laila Petersson

Ulf Barkstedt

Tore Bark, Lena Johansson
*firmatecknare (var för sig för summor upp tifi 5A00kf tillsammons för summor över det, undontaget

löpande utgifter och ovtal)

Line Stefansson / Emelie Sundberg

Silva Sabadjija

Ulf Tellander / Christer Aleros

Peter Sonntag / Reiner Andersson

Helena Adonis

Silva Sabadjija

Silva Sabadjija / Ulf Tellander

Helena Adonis

Verksamhetsberättelse 20t6 - Äggskedens samfällighetsförening Sida7/4



Bilaga 2

Styrelsens uppdrag (utdrag ur föreningens stadgar)
Styrelsens uppdrag är att

L. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,

2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,

3. föra förteckning över delägande fastigheter och dess andelstal och ägare,

4. årligen inför ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,

5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verkamhetsgrenar

och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verkamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för
varje sådan gren,

6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

Övergri pa nde verksa m het och ekon omi sk förva ltni ng
Styrelsen har sammanträtt 11 gånger under verksamhetsåret och har förvaltat föreningens egendom och

ekonomi efter bästa förmåga och välmening. Nu är det segdragna ärendet med obetalda avgifter löst och inget

som tar s§relsens tid längre. Även processen med Puls-lsab är över och rörprojektet kan snart avslutas, läs mer

under Rör och ledningar.

Styrelsen har löpande under året delat ut information, bland annat om planerade stopp för fjärrvärme och

vatten, och kontinuerligt underättat om lediga parkeringsplatser. Polisens veckoutskick för
grannsamverkansområden med aktuell information om inbrott och suspekta personer har distribuerats till de

som lämnat in sina e-mailadresser.

-Vill du också ha utskicken? Lämna din email-adress till styrelsen så ftir du dem!

Ekonomi

Föreningens bokföring och fakturering har ivanlig ordning skötts av Primär Fastighetsförvaltning. Även i år har

föreningens ekonomi slutat på plus, vilket gläder oss. I stort följer utfullet den budget som lades föregående

årsmöte och fornyelsefonden byggs forrfarande upp, vilket är bra med tanke kommande renoveringar på våra

fasti6heter:

En post som sticker ut är övriga kostnader som slutat på 21,636 kr. Där finns bland annat advokatkostnader på

ca 16 000 kr för ärendet med obetalda avgifter. Detta ärende är nu löst och alla skulder är betalda, och

avgifterna kommer nu in itid. Även advokatkostnaderna för detta är ersatta, det är bland annat dessa pengar

som syns under Övriga inkomster.

Även kostnaderna för Värme har slutat högre än förväntat. Här ligger bland annat kostnader för vårt
serviceavtal som i längden ska hjälpa oss att sänka vära kostnader, och som är en trygghet för oss då vi inte

behöver förlita oss på endast föreningens medlemmars kunskap och tillgänglighet.

Sophämtningen har blivit billigare än budgeterat och även billigare än förra året. Vi hoppas att det är effekten av

matavfallssorteringen vi ser, och vi hoppas att kostnaden sjunker ytterligare under nästa år. Anledningen att
budgeterad summa för "Sophämtning" låg så pass högt var att kostnaden för "Underhåll sopskåp" ingick där.

Räntan har legat mycket lågt i år vilket vi gynnats av och utsikterna till nästa år ser också gynnsamma ut.
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Bilaga 2

Vatten, värme
Det avtal med Göteborg Energi som beslutades om på förra årsstämman har b<irjat gälla och GE ffir nu

automatiskt larm när något inte står rätt till i vårt pannrum. Det har vid ett flertal tilt{iillen varit Iåg nivå i

expanderkärlet och GE har då ringt upp styrelsen som kunnat åtgarda problemet. Detta har inneburit att

styrelsen inte behöver hålla ständig koll, det blir en minskad stress och en ökad trygghet. Att expanderkärlets

nivå sjunker kan §da på att det finns ett läckage i någon fastighet. Kontrollera med jämna mellanrum att det

inte läcker fr.ån ledningar eller element, så att det inte uppstår större skador hos er!

Vi frägade i en enkät i somras efter medlemmarnas åsikter angående inomhustemperaturen under det senaste

året. Där svarade mer än hälften att temperaturen är bra, lagom eller har ingen åsikt alls. 4st tycker att det är

för kallt, 4st tycker att det är för varmt och 5st tycker att det blir för kallt eller varmt ibland. Eftersom svaren

spretar åt så olika håll anser styrelsen att temperaturen inte behöver justeras. Styrelsen uppmanar

medlemmarna att se över sina hus, för att förbättra sin inomhustemperatur, åt det håll som önskas.

Förslag på åtgärder är att byta fönster, isolera, installera termostate4 se över ventilation mm, beroende på vilka

problem man ser sig ha.

Rör och ledningar
Ett projekt som hållit på länge och som nu närmar sig sitt slut är rörprojektet. Där har styrelsen varit i kontakt

med advokat som nu rått oss att räkna projektet rned Puls-lsab som avslutat behålla de pengar vi fortfarande

håller inne och sedan avsluta de återstående arbetena med hjälp av annan entreprenör. Detta grundar sig i att

Puls-lsab i skrivelse angett att de anser projektet avslutat och reglerat. S§relsen har beslutat att gå på denna

Iinje och fortsätter nu med arbetet att avsluta projektet. Pengarna har återfiörts till förnyelsefonden och kan

användas för att ärdigställa de återstående arbetena.

Angående ytterbelysningen som togs upp på foregående årsstämma har styrelsen kollat upp detta och sett

att "Ytterbelysning på stolpar och fasader med tillhörande kanalisator, ledningar, centraler, styranordning och

manöverkabel" tillhör gemensamhetsanläggningen. Det går därmed inte att placera om lamporna till planken

och elförsörjningen och ansvaret för detta till fastighetsägarna. Däremot är styrelsen i kontakt med elfirma för
att undersöka status på befintlig ytterbelysningsanläggning.

Gator och grönytor
Skötsel av grönytor, gräsklippning samt sn(i- och halkbekämpning har skötts av Levererat F. Johansson som

föreningen har löpande avtal med-

En städdag genomfördes den 7 maj. Städdagen innehöll som vanligt att sopa grus, rensa rabatter och städa

tvättstugan, samt grillning och trevlig samvaro.

Efter beslut på årsstämman 2O16 debiterades de som inte deltog på städdagen med 300 kr, detta gav ett
tillskott till föreningens ekonomi med 4 200 kr.
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Bilaga 2

Tvättstugan
En ny Wättmaskin har införskaffats då den gamla gick sönder. Denna kostnad kommer dock inte att synas förrän

i ZOLV ärs resultatrapport, eftersom köpet gjordes efter nyår, och det är därför det ligger en så hög summa

på "'Underhåll maskin" i styrelsens budgetförslag.

Dörren till pannrummet har blivit utbytt och styrelsen har inlett kontakter med olika firmor för att renovera

resten av Wättstugans yttre skikt. Enligt beslut på årsstämman skulle detEa genomföras under året, men

inkomna offerter visade att detta skulle kosta långt mer än vad som varit budgeterat för detta. Dessutom

hamnade kostnaden för den nya dörren på årets budget och därmed är det inte mycket kvar att röra sig på.

Styrelsen anser det därför rätt att ta upp detta med medlemmarna igen på kommande årsmöte.

Styrelsen har även varit i kontakt med elfirmor för att renovera elen itvättstugan, bland annat den firma som

gjorde besiktningen för ett par år sedan. Det har visat sig vara fullt upp för rnånga elfirmor och svårt att få dem

att vilja utföra arbetet. Styrelsen får arbeta vidare även med detta under det kommande året.

Underhåll av Wättstugans fastighet har hamnat en bra bit under budget, men det beror som sagt på att de

större arbetena inte inletts ännu.

Garagen
Styrelsen har under året genomfört en enkät där medlemmarna fått uttrycka sin åsikter och önskemål gällande

garagen. 31 svar inkom, vilket ftir anses som ett bra underlag.

lnkomna svar visade att de allra flesta anser att renovering av befintliga garage är att föredra framför rivning och

nybygge. Bland kommentarerna nämns flera gånger att vi bör anlita en besiktningsman för att bedöma skicket

på byggnaderna och behovet av reparationer. De flesta av byggnadernas delar anses i enkätsvaren vara i behov

av upprustning, bland annat nämns garageportar, tak, golv, belysning, etc.

Styrelsen har under året försökt anlita besiktningsman för garagen, men även detta har visat sig svårt då vissa

besilrtningsmän inte tar sig an så små jobb, och andra är bara svåra att kontakta eller nå.

TV, telefoni, internet
I enkäten ställde vi även frågan orn intresse för fiber fanns hos medlemmarna. Även här spretar svaren åt olika

håll. 15st svarade att de var intresserade medan 13st inte ville ha fiber. 3st svarade varken eller. S§relsen har

inlett kontakter med olika foretag för att kunna få uppgifter om pris mm.

TACK!

Styrelsen vill passa på att tacka de medlemmat som i olika sammanhang har ställt upp och hjälpt till med olika

uppgifter under verksamhetsåret och välkomnar alla till stämman den 23 mars k[. 18:00 i Utmarksskolans

matsal.
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REVISIONSBERÄTTELSE

FOR

ÅecsrEDENS snrurÄllrcHETsröReu r rue

Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens
förvaltning för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2A16-12-31

Granskningen har utför1s enligt god revisionssed.

Med anledning av granskningen tillstyrker vi:

att resultaträkningen och balansräkningen fastställes

att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet for den tid årsredo-
visningen omfattar.

d/ /6 zo17Göteborg den
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ÄccsreDENS seru rÄlLtc HETSröReru lruc
org.nr 716444-7844

Resultaträkning

lntäkter

Medlemsavgifter
Garage-p-platser
Räntor
Div övriga intäkter

Summa intäkter

Kostnader

Vattenförbrukning
Energiverken, värme
Underhåll gator och ledningar
Underhåll sophantering
Underhåll buskar och gräsytor
Skötselavtal
Snöröjning
Försäkring
Elström
U nderhåll belysninganläggning
Underhåll garage
Sophämtning
Container
Avtal administration
Styrelseomkostn och div omkostn
Kabel-TV
Tvättstuga

underhåll maskiner
u nderhåll/städ fastigheten
elkostnader

Avskrivning
Räntekostnader

Summa kostnader

U nderhålls-och förnyelsefond
lanspråkt fornyelsefond

Arets resultat

2016

1 280 000
1 0s 600

1 744
39 043

2015

1 280 000
104 700

0
4 400

1 426387 1 389 100

113 802
611 383

8 135
5 370
6 161

35 000
29 200

5 608
6 282

297
4 063

42 470
4 882

22 252
35 892
34724

8 726
34 295
34 861

186 667
27 445

100 747
549 923

17 664
6 383
2 456

35 000
26 196

4 547
5 833
I 364

0
45 905

2 988
21 436
38 698
33 952

33 668
271

30 714
186 668

38 334

1 257 515

120 000

48 872

1 190747

120 000

78 353
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Balansräkning

Tillgångar
Kassa
Bankkonto
Medlemsfordringar
lnterimsfordringar

Rörprojekt
Ack. avskrivningar

Summa tillgångar

Skulder och eget kapital
Leverantörcskulder
lnterimsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Lån

Fömyelsefond
Arets fondering

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa skulder och eget kapital

Göteborsoen Åt3 2a17

2 200 000
-746 671

240 000
1 20 000

2A16-12-31

2 449
921 613

8 872

1 453329

2 386 263

60 635
1 14 386
200 000

1 453328

360 000

149 043

48 872

2 386 263

2015-12-31

2 830
651 010

80 950
I 681

1 639 996

2 383 467

48 909
105 519
200 000

1 639 996

240 000

70 690

78 353

2 383 467
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Under hänvisning till av oss denna dag avlämnad revisionsberättelse, vitsordar
vi att ovan intagen resultat-och balansräkning, överensstämmer med
föreningen av oss granskade räkenskaper.

Göteborg den I 2017
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Äggskedens samfällighetsförening

Verksamhetsplan tör 2At7

Här följer en redogörelse för hur styrelsen kommer att sköta föreningens ekonomi och egendom under året som

kommer. Det är en planering för vad styrelsen kommer att lägga tid och pengar på. Verksamhetsplanen bygger

på styrelsens förslag och motioner och är godkänd på årsstämman 2O77-03-23, och där så angetts har stämman

beslutat om enskilda trägor.

övergri pa nd e verksa m het och ekonomisk förvaltni ng

Föreningens övergripande verksamhet ska fortsätta ivanlig ordning, enligt gällande stadgar och framtagna

bestämmelser. Avtalet med Primär fastighetsförvaltning för föreningens ekonomiska förvaltning löper vidare.

Styrelsen kommer att ta fram en långsiktig renoveringsplan och göra översiktliga beräkningar på olika

installationers livslängd och beräknad renoveringskostnad.

Vatten och värme
På detta område behöver inte några större förändringar göras. Vi har ett serviceavtal med Göteborg Energi för

fjärrvärmen som innebär att de automatiskt får larm om något problem uppstår, och då kontaktar styrelsen om

detta. Detta har fungerat bra och några förändringar behövs inte. Styrelsen har kontinuerligt kontakt med GE för

att reglera tex framledningstemperaturen när den inte varit ok. Enligt enkätwaren är den genomsnittliga

inomhustemperaturen bra och inga förändringar behövs där heller.

Det som skulle göra störst skillnad på denna kostnad är om medlemmarna själva minskade sin

energiförbrukning, se hemsidan för tips på hur ni kan göra.

Rör och ledningar
Efter att processen med Puls-lsab nu är över och pengarna som legat öronmärkta för detta nu åter ligger i

förnyelsefonden kan styrelsen fortsätta arbetet med att ftirdigställa de återstående arbetena. De arbeten som

återstår är ett antal rör som inte är åtgärdade, styrelsen har en lista på vilka fastigheter som är berörda och

kommer att kontakta fastighetsägarna om detta. Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att anlita

entreprenör för återstående rörarbeten och att pengar från fornyelsefonden kan användas för detta.

Arbete med att renoveraförnya övriga ledningar i området ligger längre fram i tiden och endast normalt

underhåll planeras för detta.

Ve rksa m hets p la n 2Ot7 - Äggskede ns sa mfä ll ighetsföre n i ng Sidat l2
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Gator och grönytor
Skötselavtalen för både grönyteskötsel och snö-/halkbekämpning löper automatiskt vidare. Där får vi en

grundläggande skötsel, och om medlemmarna önskar en högre standard kan vem som helst göra en insats,

såsom flera medlemmar gör redan idag. (Tack för detta!)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att anordna en städdag ivanlig ordning den 6 maj och

att de deltagande fastigheterna får ett avdrag på kvartalsavgiften på 300 kr. Styrelsen utformar vilka ramar som

ska gälla angående t.ex. att utföra arbete på annan dag och vilken typ av arbete som ska utföras.

Avdraget på kvartalsavgiften är tänkt att locka fler att delta, och det blir en belöning för de som närvarar

förutom den trevliga gemenskapen under dagen. Detta ligger som en extra kostnad på Underhåll gator och

ledningar. Det är beräknat att drygt hälften av frstigheterna deltar.

Tvättstugan
Tvättstugan kommer att skötas i normal ordning, städning sker av medlemmarna som använder den, löpande

underhåll och reparationer av maskinerna sker vid behov. Storstädning sker vid den årliga städdagen.

Stämman godkände att styrelsen anlitar entreprenörer för el- och takrenovering och att pengar från

förnyelsefonden kan användas för detta. Styrelsen kommer att fortsätta arbetet med att försöka anlita

entreprenörer för el- och takarbeten. Renovering av iasad, dörrar och fönster får vänta och de mest akuta

rötskadorna på fasaden kan fixas av medlemmarna själva under året.

Garage och parkeringsplatser
S§relsen kommer under året anlita besiktningsman och inleda kontakter med entreprenörer med syfte att
renovera garagen, för att till nästa årsstämma (eller ett tidigare möte/stämma) kunna lägga fram seriösa och

genomarbetade förslag för renoveringen. S§relsen kommer enligt sEimmobeslut att helt inrikta sitt arbete mot
att befintliga garage renoveras, och inte gå vidare med rivning/nybygge. Normalt underhåll löper på som vanligt

tills renovering påbörjas. Även parkeringsplatserna kommer att tas med i projektet.

TV, telefoni, internet
Vårt avtal med Comhem löper vidare under året och inga förändringar planeras där.

Däremot kommer styrelsen fortsätta att undersöka hur fiber kan dras in i området. Det är en investering i

infrastruktur, ungefär som att vi är anslutna till det kommunala vatten-, avlopps- och fiärrvärmenätet. Fiber ger

oss snabbare och stabilare uppkoppling, och vi får flexibilitet för medlemmarna i utbud och pris på tv, telefoni
och internet.

Styrelsen vill installera ett öppet nät så att varje fastighet sedan själv kan välja operatör för interne! tv och

telefoni. Då kan vivälja det som passar i både utbud och pris- Fiberkablarna skulle då bli en del av

gemensamhetsanläggningen såsom Comhems kablar är idag. Vi kan då säga upp avtalet med Comhem vilket vi

senast måste göra ZO18-12-3L, och beslut om detta kan tas på årsstämman 2018. Stämman beslutade att ge

styrelsen mandat att teckna avtal för och inleda fiberinstallation i området.

Verksamhetsplan 2077 - Äggskedens sa mfällighetsförening Sida2 / 2
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utgifts- och inkomststat för 2017

INKOMSTER
Medlemsavgifter
P-platser och garage
Div övriga intäkter

UTGIFTER
Gator och garage
Vatten
Värme
Underhåll gator och ledningar
Underhåll buskar- o gräsytor
Skötselavtal
Snörojning
Försäkring
Elström
Underhåll belysninganläggning
Underhåll garage

Sophantering
Sophämtning
Underhåll sophantering
Container

Förvaltning
Avtal administration
Styrelseomkostnader
Övr kostnader och arb.givaravg

Tvättstuga
Underhåll maskin
Underhåll/städ fastighet
Elkostnader

Kabel-TV avgift

Avskrivning
Räntekostnad

Avsättning förnyelsefond
lanspråkt förnyelsefond
Arets resultat

Budget-16
1 280 000

1 04 000
0

-T5s-4 ooo-

1 05 000
580 000

10 000
5 000

35 000
2s 000

5 000
7 000
1 000
4 000

777 004

50 000
0

5 000
55 000

22 000
40 000
13 000
75 000

5 000
50 000
35 000
90 000

35 000

1 87 000
45 000

1 20 000

0

Bokslut-16
't 280 000

105 600
40 787

@

113 802
61 1 383

I 135
6 161

35 000
29 200

5 608
6 282

297
4 063

819 931

42 474
5 370
4 882

52 722

22 252
1'l 900
23 992
58 144

I 726
34 295
34 861
77 882

34 724

1 86 667
27 445

120 000

48 872

Budget-17
1 280 000

105 500
0

lE5m6

115 000
610 000

10 000
13 000
35 000
25 000

6 000
7 000
1 000
4 000

826 000

45 000
0

5 000
50 000

23 000
20 000
15 500
58 500

40 000
45 000
36 000

121 000

36 000

1 87 000
27 000

120 000
40 000

0
1 384 000

Samf.avgift 40 medl x 32 000 = 1 280 000
Bet.dag 2U7-A2-28
Bet.dag 2017-05-31
Bet,dag 2017-08-31
Bet.dag 2017-11-30

8 000
8 000
I 000
8 000

Avgift för garage och p-plats tillkommer

1 426387 1 385 500



ÄcosreoENs sAMrÄuroH rtsröR=r.lrue
Debiteringslångd förÅggskedens Sanrfälligheisförening 2A17-04-U - 2018-03-31
Förfallodaga r 31 I 5, 31 I 8, 30 I 1 1 2017 och 2812 2A1 8

Fastighet Fastighetens adress Ägare 1 i\gare2

rGU

Kortedala 107:2 Augustigatan 6 B

Kortedala 107:3 Augustigatan 6 A

Kortedala 107:4 Augustigatan 4 B

Kortedala 107:5 Augustigatan 4 A

Kortedala 107:6 Augustigatan 2 G

RortedalalAT:7 Augustigatan 2 F

Kortedala 107:8 Augustigatan 2 E

Kortedala 107:9 Augustigatan 2 D

Kortedala 1071A Augustigatan 2 C

Kortedala 107:11 Augustigatan 2 B

Kortedala 1A7:12 Augustigatan 2 A

Kortedala 1A713 Aprilgatan 14 G

Kortedala 147i4 Aprilgatan 14 F

Kortedala 107:15 Aprilgatan 14 E

Kortedala 107:16 Aprilgatan 14 D

Kortedala 107:17 Aprilgatan 14 C

Kortedala 147:18 Aprilgatan 14 B

Kortedala 107:19 Aprilgatan 14 A

Kortedala'lO7:20 Aprilgatan 12 F

Kortedala 147:21 Aprilgatan 12 E

Kortedala 1A7:22 Aprilgatan 12 D

Kortedala 107:23 Aprilgatan 12 C

Kortedala 107:24 Aprilgatan 12 B

Kortedala 1O7:25 Aprilgatan 12 A

Kortedala 107:26 Aprilgatan 10 F

Kortedala 107:27 Aprilgatan 10 E

Kortedala 1A7:28 Aprilgatan 10 D

Kortedala 107:29 Aprilgatan 10 C

Kortedala 107:30 Aprilgatan 10 B

Kortedala 107:31 Aprilgatan 10 A

Kortedala 1O7:32 Aprilgatan B E

Kortedala 107:33 Aprilgatan 8 D

Kortedala 107:34 Aprilgatan 8 C

Kortedala 107:35 Aprilgatan 8 B

Kortedala 14736 Aprilgatan 8A

Kortedala 107:37 Aprilgatan 6 E

Kortedala 107:38 Aprilgatan 6 D

Kortedala 107:39 Aprilgatan 6 C

Kortedala 1A7:40 Aprilgäan 6 B

Kortedala 147:41 Aprilgatan 6 A

lris Duranovic

Lena Johansson

1 Erland Cooper

T, Tony Larsson Y. Sallalarsson

% Mohamad Najib lz Lina Ali

Tz LinusAdonis Y, HelenaAdonis

1 Kristina Wennerlund Eriksson

% AliNoori %

% ChristerAleros %

1 Ulf Barkstedt

% Thuan Dinh %

1 Peter Sonntag

1 Martin Kinnmalm

1 Viktor Ekholm

1 Magnus LorenEon

't Birgitta Malrn

% Elisabet Svensson %

1 Lennart Kilander

1 HelviTuula

% ReinerAndersson %

1 lnga-Karin Åman

1 Anna Jansson

1 Anders Olofsson

% Kerstin Arkån Y2

% Wieslav Purvin %

Tz Gull-Mafielstrand T"

T" ToreBark %

1 Ulf Tellander

Te LenaWallman %

1 Anders Bengtsson

1 Margareta Svensson

1 Silva Sabadjija

1 Soheila Fooladvandi

Y" LallaPetersson %

1 Märta Björkberg

Tz LineSte#ansson %

Yz lngela Rasmussen 7,

'l Karl-Erik Svensson

1 Shahab Moshtagh

1 Anna-Carin Beqagård

% Kristina Larsson %

Yz AnnaÖberg %

Kia Fereshteh

Rigmor Burge

Houng Dinh

Lennart Ark6n

Zofia Purvin

Kurt Åstrand

Evy Bark

Bo Wallman

Jukka Petersson

Morgan Stefansson

Hans Rasmussen

John Larsson

Mikael Hultgren

Kvaftal Årsbelopp

8 000 32400

8000 32 000

I 000 32 000

I 000 32 000

8000 32 000

I 000 32 000

8 000 32 000

8000 32000

8000 32000

8 000 32 000

I 000 32 000

8000 32000

8000 32000

8 000 32 000

8 000 32 000

8000 32000

8 000 32 000

8 000 32 000

8000 32000

I 000 32 000

8 000 32 000

8 000 32 000

8000 32000

B 000 32 000

8 000 32 000

I 000 32 000

8000 32000

8000 32000

I 000 32 000

8 000 32 000

8000 32000

8 000 32 000

8000 32000

8000 32000

8 000 32 000

8000 32000

8 000 32 000

8000 32000

I 000 32 000

8 000 32 000

SUMMA 1 280 000


