
Bärnstenens samfällighetsförening 
 

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2011-04-14 i Carlskyrkan 
 
 
§ 1 Stämman öppnas 
 Jan Vestling öppnar årsstämman och hälsar alla välkomna.  
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen godkänns med två justeringar. Redovisning av 

utredningarna av värme/vatten samt HDTV tas som separata punkter enligt § 
2a samt § 2b, medan beslut i dessa ärenden tas enligt §§ 20 och 21. 

 
§ 2a Redovisning av utredning HDTV 
 Jan börjar med att informera om att vi har fått ett avtalsförslag från Bredbands-

bolaget (BB) som möjliggör visning av HDTV. Fördelen med att anlita BB är 
att vi får samma operatör för bredband, IP-telefoni och TV och som har ansva-
ret för samtliga områden om tekniska problem skulle uppstå. Särskilda uttag 
krävs i husen och det finns olika tekniska lösningar för det. Kostnaden per ut-
tag varierar mellan 900 – 1 500 kr beroende på vilken lösning som väljs. Där-
efter informera Stefan Håkonsen från BB om det utbud av kanaler som erbjuds 
via basutbudet och tillägg av kanaler som kan beställas mot extra kostnad (se 
bil 2). Box 1 (2 995 kr), startavgift (695 kr) och kort (598 kr) behöver vi inte 
betala. Ett tvillingkort erhåller vi också utan kostnad. Om man vill ha extra box 
(varje TV kräver en egen box) kostar det 1 695 kr. Samfälligheten behöver inte 
heller betala någon avgift till BB de första tolv månaderna. I dagsläget betalar 
vi ca 85 000 kr per år till Canal Digital. Avgiften år 2 och därefter kommer att 
uppgå till ungefär samma belopp som vi idag betalar för IP-telefoni, bredband 
och kabel TV.  

 
När man tittar på IPTV samtidigt som man är ute på nätet så minskar surfhas-
tigheten med 3-23 Mbit/s beroende på vilken kanal man tittar på. En HD-kanal 
drar 15-23 Mbit/s. Enligt Stefan Håkonsen kan endast två boxar vara igång 
samtidigt. Vill man se på fler än två TV-apparater samtidigt måste det ordnas 
med en kompletterande lösning. Ett förslag som diskuteras är att man installe-
rar ett lokalt TV-nät inom området som visar basutbudet (SVT 1, SVT 2, TV 4, 
TV 6, Kunskapskanalen och SVT 24/B) via digitalbox.  

 
§ 2b Redovisning av utredning värme/vatten 
 Jan börjar med att redovisa det arbete arbetsgruppen bestående av Jan Vestling, 

Katarina Emmoth, Tage Öberg och Bengt Jonsson gjort. Gruppen har besökt 
Grönstenens, Nydalavikens och Vargskinnets samfälligheter och tagit del av 
deras erfarenheter och råd av individuell mätning. Gruppen har också besökt 
Stiftelsen Bostaden för att diskutera frågan om individuell mätning av 
värme/vatten. Från Vargskinnet deltar Åke Lindmark. Han informerar att de 
haft individuell mätning i ca ett år och att de minskat förbrukningen av fjärr-
värmen med med 10-12 %.  

 
  
 



 
 

  Därefter redovisar Jan de offerter som lämnats. Umia är det företag som lämnat 
det lägsta anbudet. Kostnaden för vattenmätare enligt deras anbud uppgår till 
8 875 kr per fastighet efter att ROT-avdrag uynyttjats. Till detta kommer sam-
fällighetens kostnader för utrustning i undercentralen samt tekniskt utrutning 
för avläsning på totalt 147 625 kr. Därefter följer en längre diskussion där olika 
åsikter framförs både för och emot en individuell mätning av värme och vatten. 
Många anser att det är svårt att ta ställning till all information som lämnats och 
komma fram till ett beslut.  

  
§ 3 Val av ordförande för stämman 
 Till ordförande för stämman väljs Thomas Södermark. 
  
§ 4 Val av sekreterare för stämman 
 Till sekreterare för stämman väljs Bernt Sehlin. 
 
 § 5 Val av justerare tillika rösträknare 
 Till justeringspersoner och tillika rösträknare väljs Kjell Andersson och Gun-

Marie Höber. 
 
§ 5 a Vad är en samfällighet? 
 Thomas Södermark informerar allmänt om samfälligheter och vilka regler som 

vår förening omfattas av. Styrelsens uppdrag är att förvalta samfällighetens 
gemensamhetsanläggningar som gator, garage, lekplatser, sophus, vatten- och 
avloppsanläggning m.m. Föreningens beslutande organ är årsstämman. 

 
§ 6 Stämman behöriga utlysande 
 Stämman förklaras behörigen utlyst. 
 
§ 7 Fastställande av röstlängd 
 Stämman beslutar att närvarolistan (bilaga 1) ska utgöra röstlängd. 
 
§ 8  Styrelsens verksamhetsberättelse  
 Verksamhetsberättelsen har tillsammans med kallelsen skickats ut till stäm-

man. Jan Vestling går igenom verksamhetsberättelsen som godkännes och 
läggs till handlingarna. 

 
§ 9 Styrelsens ekonomiska redovisning för år 2010. 
 Lars-Göran Bokeskog presenterar årsredovisningen för 2010. Utfallet för år 

2010 blev ett underskott på 189 979  kr. I första hand är det de ökade värme- 
och snöröjningskostnaderna som orsakat underskottet. Värmekostnaderna 
översteg budget med 137 450 kr medan snöröjningskostnaden översteg budget 
med 56 111 kr. Med anledning av uppkommit underskott föreslår styrelsen en 
extra utdebitering på 1 000 kr per hus som tillförs reparationsfonden medan 
resterande underskott på 110 979 kr belastar reparationsfonden. 

 
 Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen för 2010 samt att årets under-

skott behandlas enligt styrelsens förslag. 
  



 
 
 
 
 
§ 10 Revisorernas berättelse 
 Göran Wikander föredrar revisorernas berättelse. Revisorerna har tagit del av 

samfällighetens bokföring och ej funnit anledning till anmärkning. 
 
§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.  
 
§ 12 Behandling av inkomna motioner 
 En motion har inkommit till årsstämman (se bil. 3). Stämman beslutar att avslå 

förslaget att två hus/vecka sköter ordningen i sophuset. Dock var alla ense om 
att ordningen i sophuset måste bli bättre. Det går t.ex. inte att lämna tomma 
flaskor på golvet om kärlen för glas är fulla . Då får man ta tillbaka flaskorna 
och lämna dem vid senare tillfälle. Det lämnas också saker som inte är hus-
hållssopor utan som hör hemma på återvinningen på Gimonäs. Då det tycks 
råda en viss okunskap om sopsorteringen i stort och ordningen bör bli bättre i 
sophuset, ger stämman styrelsen i uppdrag att ordna en informationsträff vid 
lämplig tidpunkt. 

 
§ 13 Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd för år 

2011  
 Lars-Göran Bokeskog presenterar förslag till budget för 2011 samt förslag på 

debiteringslängd. Med anledning av fortsatt ökade kostnader för fjärrvärme 
och snöröjning samt även kommande avgiftshöjningar för sophämtning före-
slås en höjning av avgifterna. 

 
 Stämman beslutar att godkänna förslagen budget för 2011 samt utdebiteringen 

för 2011 vilket innebär en höjning av avgifterna fr.o.m. den 1 maj 2011 med 
250 kr för ett A-hus, 250 kr för ett B-hus och med 255 kr för ett C-hus. 

 
Avgifterna blir därmed enligt följande: 
 Grundavg. Inkl. bredband      Bredband + IP-telefoni  
Hus A 2 465 kr 2 630 kr         2 645 kr 
Hus B 2 520 kr 2 685 kr                2 700 kr 
Hus C 2 615 kr 2 780 kr                2 795 kr 
 
 

§ 14 Val av kassör för 2 år 
 Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Lars-Göran Bokeskog till 

kassör till 2013.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
§ 15 Val av ordinarie ledamöter och suppleanter för 2 år 
 Stämman bifaller valberedningens förslag. Omval för Bernt Sehlin 

(ord.ledamot), Gunnar Rydin (ord. ledamot) och Selamawit Kefela (suppleant). 
 
 Styrelsen 
 Jan Vestling, ordförande  Vald till 2012  Hus 85  
 Lars-Göran Bokeskog, kassör Vald till 2013  Hus 1 
 Bernt Sehlin, ledamot  Vald till 2013  Hus 7 
 Gunnar Rydin, ledamot  Vald till 2013  Hus 37 
 Åsa Wiklund, ledamot  Vald till 2012  Hus 149 
 Katarina Emmoth, ledamot Vald till 2012  Hus 93 
 Selamawit Kefela, suppleant Vald till 2013  Hus 13 
 Hasse Åsgran, suppleant  Vald till 2012  Hus 71 
 Sofia Stigbrand, suppleant Vald till 2012  Hus 21 
 
 
§ 16 Val av revisorer och suppleanter för 1 år 
 Stämman bifaller valberedningens förslag. Omval av Göran Wikander (hus 

137) och Kenneth Nordmark (hus 125) som ordinarie revisorer samt Anita 
Brännström Olsson (hus 139) som revisorssuppleant. 

 
 
 
§ 17 Val av festkommitté samt sammankallande 
 Stämman bifaller valberedningens förslag och väljer Andreas Gabriel (hus 

103) och Mikael Steen, tillika sammankallande (hus 89). 
 
§ 18 Val av valberedning samt sammankallande för 1 år 
 Stämman bifaller valberedningens förslag. Omval för Christin Mikaelsson 

(sammankallande, hus 67) och Sune Höber (ledamot, hus 123), samt Christer 
Wangdell (ledamot, hus 3).  

 
§ 19 Städd- och arbetskvällar 

Stämman beslutar bifalla styrelsens förslag om städ- och arbetskvällar den 3 
och 25 maj. 

 
§ 20 Beslut om individuell värme- och vattenmätning 
 Då anbuden inkommit i ett sent skede före årsstämman och hela frågan om in-

dividuell mätning är komplex både tekniskt och ekonomiskt, föreslår styrelsen 
att beslut i frågan tas på en extra stämma den 5 maj 2011. Stämman bifaller 
förslaget. 

 
 
 



 
 
§ 21 Beslut om HDTV 
 Efter en lång diskussion om hur man löser problemet med att se på fler än två 

TV apparater samtidigt, beslutar stämman att skjuta på beslutet om införandet 
av HDTV till extrastämman. Styrelsen får i uppdrag att till extrastämman pre-
sentera ett förslag att kunna se på fler än två TV apparater samtidigt.  

 
 

 
§ 22  Avslutning 
 Jan Vestling avslutar stämman och tackar alla närvarande.  

  
 
  
 
 
 
 Vid protokollet 
 
 
 
 Bernt Sehlin   
 
 
  

  
 
Justeras 
 
 
 
Kjell Andersson  Gun-Marie Höber 


