
Bärnstenens samfällighetsförening 
 

Protokoll fört vid extra årsstämma 2011-11-21  i Carlskyrkan 
 
 
§ 1 Stämman öppnas 
 Jan Vestling öppnar årsstämman och hälsar alla välkomna.  
 
§ 2 Val av ordförande, sekreterare  
 Till ordförande för stämman väljs Jan Vestling och till sekreterare Bernt Seh-

lin.  
 
§ 3 Redovisning av enkät angående HD/TV 
 Jan redovisar enkäten som föreningens medlemmar svarat på tidigare i höst (se 

bif. fil). Det är många som har haft problem med övergången till HD/TV. Detta 
har påpekats för Bredbandsbolaget (BB). BB har tagit till sig den kritik som 
styrelsen har framfört och de kommer att ställa en tekniker till förfogande för 
att rätta till de problem som ännu kvarstår. De som fortfarande har problem 
med HD-tekniken kan anmäla det till Jan Vestling. Även problem med IP-
telefonin kan anmälas. 

 
 Vidare har styrelsen träffat en överenskommelse med BB att de som betalade 

995 kr för en inspelningsbar box endast ska behöva betala 495 kr då BB under 
sommaren gick ut med en kampanj som innebar att den som tecknade sig för 
avtal med BB under juli-augusti kunde köpa en inspelningsbar box för 495 kr. 

 
§ 4 Förslag till komplettering av anläggningsbeslut 
 Ett anläggningsbeslut är en handling som bl.a. anger vilka anläggningar som 

ingår i samfälligheten och som styrelsen har att förvalta. Nuvarande anlägg-
ningsbeslut måste kompletteras med det fiberoptiska nätet samt sophuset. Detta 
görs genom en förrättning med kommunens fastighetsbildningsmyndighet. För 
att minimera förrättningskostnaden föreslår styrelsen att en gemensam skriftlig 
ansökan från samtliga fastighetsägare lämnas in till kommunen med begäran 
om ändring av anläggningsbeslutet enligt ovan. Vid förrättningsmötet deltar tre 
fastighetsägare från föreningen. 

 
Stämman beslutar att godta förslaget. 

 
§ 5 Boulebana 
 Som nämnts i tidigare protokoll är föreningen delägare i boulebanan som an-

lagts mellan vår förening och grannföreningen Gnejsen. Jan informerar att ba-
nan nu är färdigställd.  

 
  
§ 6  Redovisning av ekonomin 
 Lars-Göran lämnar en kort information om det ekonomiska läget. Fram t.o.m. 

oktober har vi ett preliminärt överskott på ca 130 000 kr. Framförallt är det 
värmekostnaderna som står för den stora besparningen. Den ligger under bud-
geterat belopp med ca 100 000 kr 

 



  
 
 

§ 7 Diskussion/beslut om värmen i husen 
Jan börjar med att redovisa en sammanställning av värmeenkäten som före-
ningens medlemmar svarat på tidigare i år. Jan anser att det finns tekniska pro-
blem med att bestämma ett visst gradtal för varmvattnet då bl.a. ett visst bort-
fall av värmen sker i distributionen beroende på avstånd mellan undercentral 
och hus. Även husens skick påverkar värmen i huset. 
 
Tage Öberg påpekar att ingen inställning gjorts av värmesystemet sedan 1978. 
Därför föreslår Tage att en flödesmätning görs på returledningen i varje hus 
och att styrelsen får i uppdrag att begära in offerter för detta jobb. Efter resulta-
tet av mätningen får vidare åtgärder vidtas beroende på vad mätningen visar. 
 
Stämman beslutar att godta förslaget och ger styrelsen i uppdrag att begära in 
offerter från lämpliga konsulter. 

   
§ 8         Övriga frågor 

                    En mötesdeltagare undrar om man får måla husen i vilken färg som helst eller 
om det ska finnas vissa regler vid ommålning. Frågan diskuteras men något be-
slut tas ej bl.a. av den anledningen att stämman eller styrelsen inte är behörig 
att besluta i frågan.  

 
         § 9 Avslutning 

  Jan Vestling avslutar stämman och tackar alla närvarande.  
  
 
 
 
 Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 Bernt Sehlin  Jan Vestling 
 
 
  

  
 
 


