
    

  
  
  

  
  
  

Tillsammans   gör   vi   det   bättre   
    
  
  
  
  
  
  
  
  

  Verksamhetsberättelse     
för   Bärnstenens   Samfällighetsförening     

2020-2021   
  

  

  
  
  
    

  
 

  



Ett   väldigt   annorlunda   år   kan   sammanfattas   med   några   bilder   
  

  
Årsstämma   i   stora   lekparken   16   juni   2020   

  

  
Mätningen   av   energiförbrukningen   har   rullat   på   sedan   i   mars   2020.     

Nu   väntar   vi   på   slutrapporten   och   förslag   på   åtgärder   för   att   minska   vår   förbrukning.   
  

   Rekordmycket   snö   föll   i   slutet   av   januari   2021   
Vi   har   stora   förändringar   framför   oss    
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Styrelsen   för   Bärnstenens   samfällighetsförening,   Umeå   avger   härmed   
följande   verksamhetsberättelse   för   2020-2021,   perioden   mellan   våra   
årsstämmor.   

Styrelsens   sammansättning   

Gunnar   Rydin,   ordförande   
Tore   Stigbrand,   kassör   
Jossefin   Mazzaroli,   sekreterare   
Anders   Sjöström,   vice   ordförande   
Margareta   Backgård,   ledamot   
Staffan   Sjöberg,   suppleant   
Lena   Granberg,   suppleant   
vakant,   suppleant   
vakant,   suppleant   
    

Revisorer   
Margareta   Jonsson   &   Anna   Bäckman,   ordinarie   
Anita   Olsson-Brändström,   suppleant   

Valberedning   

Johanna   Hellqvist   (sammankallande)   och   Per-Erik   Olsson   

Festkommitté   

Mikael   Steen   (sammankallande)   samt   Andreas   Gabriel.   

Driftansvariga   för   

Undercentral,   värme,   vatten,   avlopp,   fläktar   i   garage:   Tage   Öberg,   Johan   Larsson   
El   (utebelysning,   motorvärmare):   Anders   Johansson,   Ghirmai   Kefela   

Övriga   ansvar   

Snöröjning:   Jan   Vestling   
Planteringsgruppen:   Margareta   Backgård,   Eva   Jonsson,   Cecilia   Rahm   och   Sandra   Pettersson.   
Släpvagnen:   Johan   Lundgren   &   Olle   Jonsson   
Gräsklippare   &   arbetsledare   för   de   som   klipper:    Cecilia   Koskinen   Holm   
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Vårt   garage   och   gemensam   utrustning:   Hampus   Holm   &   Erik   Mazzarolli   
Drift   av   hemsidan:   Paul   Tanswell   
Gemensam   IT-utrustning:   Peter   Höber   
GDPR   -   personuppgiftsansvarig   -   föreningen:   Gunnar   Rydin   
  
  

Sammanträden   
Som   det   mesta   annat   har   även   styrelsearbetet   sett   annorlunda   ut   det   här   året.   Vi   har   under  
verksamhetsåret   genomfört   5   protokollförda   sammanträden.   Hälften   av   dem   har   varit   digitala.   
Protokoll   från   styrelsemötena   har   sänts   ut   via   samfällighetens   e-postlista   till   samtliga   
medlemmar,   de   har   satts   upp   på   anslagstavlan   i   soprummet   och   i   något   fall   delats   ut.   
Protokollen   har   även   lagts   ut   på   föreningens   hemsida   (www.barnstenen.se).   Förutom   
sammanträdena   har   styrelsen   kommunicerat   och   utbytt   information   via   e-post.     
  
  

Ekonomi   för   år   2020  
  

Föreningens   ekonomi   är   fortsatt   väldigt   stabil.   För   år   2020   redovisar   vi   ett   överskott   på   643   243   
kr.   Den   största   delen   är   avsättningen   till   underhållsfonden   379   200   kr.   Därutöver   gör   vi   ett   
överskott   på   ytterligare   264   043   kr.   De   främsta   förklaringarna   är   att   vår   största   kostnad   (värme)   
har   sjunkit   i   år   med   86   000   kronor.   Samt   att   kostnaden   för   snöröjning   var   97   000   kr   lägre   än   året   
innan.   Däremot   var   kostnaden   för   vatten   något   högre   än   året   innan,   ca   27   000   kronor.   Övriga   
kostnader   ligger   inom   normal   avvikelse.   Dessutom   gjorde   vi   få   reparationer   inom   området.     
  

Vi   ser   redan   nu   att   både   värme   och   snöröjning   ligger   på   en   helt   annan   nivå   för   2021   vilket   också   
avspeglar   sig   i   budgeten.   
  

Under   året   har   vi   sjösatt   två   stora   projekt   inom   ekonomin   för   samfälligheten.   Det   ena   är   en   
digital   hantering   för   leverantörsbetalningar.   Vi   har   nu   en   enklare   betalningsrutin   samt   ett   
attestflöde   som   säkerställer   säkerheten   i   våra   betalningar.   
  

Det   andra   är   att   vi   sedan   i   höstas   successivt   flyttat   över   de   pengar   vi   avsatt   till   underhållsfonden  
i   fonder   hos   Swedbank.   Vi   har   gått   igenom   med   Swedbank   om   vilka   förutsättningar   som   gäller   
och   att   placeringen   ska   göras   i   fonder   med   låg   risk.   Värdeutvecklingen   på   fonderna   har   hittills   
varit   mycket   god   med   ett   överskott   på   121   000   kronor   och   ett   totalt   innehav   på   närmare   2   
miljoner   kronor.   Som   alla   vet   finns   inga   garantier   för   framtida   avkastning.   Så   här   såg   det   ut   i   
slutet   av   maj.   
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Nya   fastighetsägare   
Sedan   förra   stämman   har   3   av   fastigheterna   fått   nya   ägare,   BSV   21,   49   och   91.   

  
  
  

Årets   aktiviteter   
  
  

Projekt   med   Umeå   Energi   
Mätningen   i   de   sex   test   husen   gjordes   under   drygt   ett   år.   Den   avslutades   31   mars.   Nu   ligger   
fokus   på   att   ta   fram   en   slutrapport   där   Umeå   Energi   kommer   att   presentera   sina   slutsatser   och   
ge   oss   rekommendationer   på   konkreta   åtgärder   vi   kan   göra   för   att   sänka   vår   energiförbrukning   
och   samtidigt   sänka   våra   kostnader.   Tyvärr   har   arbetet   med   slutrapporten   dragit   ut   på   tiden.   
Den   kommer   att   presenteras   så   fort   den   är   färdig.     
  

Tyvärr   har   det   inte   varit   möjligt   att   genomföra   en   del   av   de   aktiviteter   som   vi   först   planerade.   Det   
gäller   framförallt   informationsträffar   för   hela   föreningen.   Innan   sommaren   hade   Umeå   Energi   ett   
möte   med   deltagarna   i   pilotprojektet   i   Carlskyrkan   där   vi   gick   igenom   de   första   rapporterna   som   
togs   fram.   Sedan   i   höstas   har   deltagarna   fått   rapporter   på   förbrukningen   utskickade   månadsvis.   
Nyligen   genomfördes   nya   intervjuer   med   någon   i   ett   av   husen   för   att   bättre   förstå   och   kunna   
förklara   förbrukningen   i   respektive   hus.     
  

Under   hela   perioden   har   vi   haft   ett   antal   olika   möten   med   Umeå   Energi.   Framför   allt   sedan   
årsskiftet   då   vi   jobbat   med   att   ta   fram   så   bra   förslag   som   möjligt.   Både   för   undercentralen,   
garagen   och   åtgärder   som   är   möjliga   att   genomföra   för   respektive   hus.     
  

Eftersom   slutrapporten   inte   är   klar   har   styrelsen   inte   kunnat   ta   ställning   till   vilka   åtgärder   som   
kan   vara   intressanta   för   oss   att   genomföra.   
  
  

Sedummatta   i   långa   urnan   
Mattan   klarade   vintern   dåligt.   En   del   åtgärder   har   gjorts   för   att   få   igång   den.   Efter   diskussion   
med   leverantören   fick   vi   tillbaka   25%   av   beloppet   vi   betalade   för   mattan.   Vi   har   också   fått   
instruktioner   för   hur   vi   kan   underhålla   den   framöver.   
  

Ny   släpvagn   
Under   sommaren   köpte   vi   in   en   ny   släpvagn   som   går   att   boka   via   boka.se   .   Johan   Lundgren   och   
Olle   Jonsson   har   lovat   att   hålla   ett   extra   öga   på   den   och   se   till   att   rätt   typ   av   däck   sitter   på.   Den   
är   klassad   för   650   kg,   vilket   betyder   att   du   som   mest   får   lasta   350   kg   på   den.   Det   finns   även   
grindar   som   går   att   ta   av   eller   sätta   på.   
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Planteringsgruppen   
Till   stor   glädje   bildades   en   planteringsgrupp   som   kommer   att   hjälpa   oss   att   hålla   koll   på   våra   fina   
planteringar.   Det   är   inte   meningen   att   de   ska   sköta   om   planteringarna   åt   oss   utan   se   till   att   vi   
kommer   dit   och   hjälps   åt   när   det   behövs.   De   får   också   möjlighet   att   utveckla   planteringarna   så   
att   de   håller   sig   fina   framöver.   
  

Området   
Vi   bytte   ut   3   av   våra   gruslådor.   På   höstens   arbetskväll   sattes   det   in   självrensare   på   alla   
stuprören.   Per-Erik   Olsson   såg   också   till   att   laga   de   trasiga   stuprören   på   soprummet.     

  
Städdag/arbetskvällar   
Vi   genomförde   en   städkväll   den   16   maj   som   vanligt   med   bra   uppslutning.   Dessutom   hade   vi   tre   
arbetskvällar   i   augusti.     
  

El   inom   området  
Ghirmai   &   Anders   fortsätter   att   göra   ett   fantastiskt   jobb   med   att   hålla   igång   belysningen   och   
våra   motorvärmare   inom   området.   Under   2020   byttes   flera   av   våra   motorvärmare   ut   till   nya   och   
effektivare   varianter.   
  

Undercentralen   
Vi   kan   tacksamt   konstatera   att   all   utrustning   nere   i   undercentralen   fungerat   bekymmersfritt   
under   året.   Vi   är   skyldiga   Tage   ett   stort   tack   för   att   han   kontinuerligt   tittar   till   undercentralen.   
Tage   hjälper   oss   också   med   en   hel   del   annat   både   i   garagen   och   ute   i   området.     
  

Snöröjning   
Vi   har   upplevt   en   vinter   2020-2021   med   extremt   mycket   snö.   I   andra   halvan   av   januari   drog   två   
rejäla   snöoväder   förbi   som   lamslog   oss   i   några   dagar.   Det   är   en   utmaning   att   hitta   bra   lösningar   
när   det   kommer   så   mycket   snö.   Det   har   Janne   Vestling   som   sköter   kontakten   med   Svensk   
Markservice   gjort   på   ett   väldigt   bra   sätt.   Stort   tack   till   Janne.   
  
  
  

Våra   parkeringsplatser   
På   extrastämman   i   dec   2019   fattade   vi   beslut   om   att   skylta   upp   våra   parkeringsplatser   för   att   
kunna   gå   vidare   och   ta   hjälp   av   något   företag   för   att   inte   få   problem   med   bilar   som   utnyttjar   våra   
parkeringar   när   det   råder   brist   i   området.   Det   beslutet   har   inte   verkställts   av   flera   skäl.   Ett   av   
dem   är   att   kostnaden   visade   sig   bli   ganska   mycket   högre   än   vi   först   fått   uppgifter   om.   En   orsak   
till   det   är   att   vi   även   velat   måla   upp   några   nya   parkeringsplatser   längs   med   garagen.   Något   som   
det   visar   sig   att   vi   måste   söka   bygglov   om.   Samtidigt   är   styrelsens   uppfattning   att   vi   haft   mindre   
problem   under   senaste   året.   Till   skillnad   från   några   av   de   andra   samfälligheterna   i   området.     
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Soprummet   
Tack   till   alla   som   är   med   och   tar   ansvar   på   sin   städvecka   enligt   schemat   som   sitter   på   tavlan.   Vi   
vet   också   att   det   finns   fler   som   griper   in   regelbundet.   Tack   också   till   er.   Lite   då   och   då   kommer   
det   synpunkter   kring   soprummet.   Ibland   har   vi   olika   uppfattning   om   när   ett   kärl   är   fullt.   Ganska   
ofta   ligger   det   saker   i   fel   kärl   eller   stora   kartonger   som   inte   är   ordentligt   ihop   packade   eller   saker   
som   inte   borde   lämnas   i   soprummet   överhuvudtaget.   Men   på   det   stora   hela   tycker   vi   att   vi   har   
god   ordning   där.   Vi   har   heller   inte   tagit   emot   några   klagomål   från   de   som   hämtar   soporna.     
  

Facebookgruppen   
Förra   året   bildades   en   ny   Facebookgrupp   för   alla   som   bor   här.   Roligt   att   se   att   den   har   blivit   ett   
bra   komplement   till   den   information   som   styrelsen   skickar   ut   på   e-postlistan.   Sidan   
administreras   av   Nina   Granström   och   Anders   Sjöström.   Sök   på   “Händer   på   Bärnstensvägen”   
och   ansök   om   att   få   vara   med.   Så   länge   du   bor   här   är   du   mer   än   välkommen.   
  

Hemsidan   
Aktiviteten   på   vår   hemsida   är   ganska   låg.   Vi   använder   den   mest   för   att   tillhandahålla   protokoll,   
instruktioner,   och   andra   dokument.   Pga   av   GDPR   har   vi   lösenordsskyddat   sidorna   med   
protokoll.   Lösenordet   skickas   ut   i   samband   med   våra   stämmor   och   vid   behov.     
  

Underhålls-   och   förnyelseplan   
Eftersom   vi   inte   gjort   något   speciellt   har   det   inte   gjorts   några   större   förändringar   i   underhålls-   
och   förnyelseplanen.   
  

Avtal   
Vi   har   inte   tecknat   några   nya   avtal   under   året.     
  

Carlshems   samfälligheter   
Vi   är   4   samfälligheter   på   Carlshem   som   ligger   alldeles   intill   varandra.   Under   senaste   året   har   vi   
träffats   vid   några   tillfällen   och   pratat   om   gemensamma   angelägenheter.   Som   tex   det   växande   
behovet   av   laddstolpar,   snöröjningen   och   en   del   annat.   Det   är   ett   värdefullt   utbyte.     

Slutord   

Några   bilder   fick   inleda   den   här   verksamhetsberättelsen   som   omfattar   ett   år   som   på   många   sätt   
varit   annorlunda.   Nu   har   nästan   halva   2021   redan   passerat.   Vi   tror   och   hoppas   att   tiden   framför   
oss   kommer   innebära   lite   mer   aktivitet.   På   kort   sikt   att   vi   kan   genomföra   lite   underhållsåtgärder   
på   området.   Därefter   att   projektet   med   Umeå   Energi   leder   till   några   åtgärder   som   gör   att   vi   kan   
sänka   vår   energiförbrukning   och   spara   pengar.   Vi   konstaterar   också   att   vår   underhållsfond   
fortsätter   att   växa   tack   vare   våra   avsättningar   varje   månad.   Nu   hoppas   vi   också   på   lite   extra   
draghjälp   genom   att   vi   placerat   pengarna   i   fonder.   Det   känns   väldigt   bra   för   att   kunna   möta   
framtida   utmaningar   när   vår   gemensamhetsanläggning   blir   allt   äldre   och   kommer   kräva   
underhåll,   reparationer   och   så   småningom   utbyte   av   vissa   delar.   
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En   helt   annan   utmaning   som   vi   snabbt   kommer   att   stå   inför   är   den   som   har   med   den   sista   
bilden   att   göra.   Om   det   skulle   bli   så   att   det   inte   kommer   att   säljas   någon   bensin   efter   2040   
kommer   vi   behöva   anpassa   oss.   Vi   vet   inte   vad   den   här   utvecklingen   kommer   innebära.   Men   
mest   troligt   kommer   den   att   gå   betydligt   fortare   än   vad   vi   tror   idag.   I   april   2021   var   mer   än   var   
femte   bil   som   såldes   en   elbil   enligt   bilbranschen.   Det   är   mer   än   någonsin   och   en   siffra   som   
överraskar.   Som   samfällighet   är   vi   i   dagsläget   ganska   bakbundna   för   att   kunna   göra   en   
anpassning   där   du   skulle   kunna   ladda   din   nästa   bil   om   det   blir   en   elbil.   Det   krävs   
regeringsbeslut   för   att   det   ska   vara   möjligt   att   göra   utan   att   alla   samfälligheter   likt   vår   ska   
behöva   gå   till   Lantmäteriet   för   att   få   sina   anläggningsbeslut   ändrade.   Som   vi   ser   det   handlar   
den   här   frågan   om   mer   än   att   bara   ge   möjligheten   att   kunna   bo   här   och   äga   en   bil   som   kräver   
laddning.   Det   handlar   lika   mycket   om   att   vårt   område   ska   fortsätta   vara   attraktivt   att   bo   i   
framöver   och   att   värdet   på   våra   hus   inte   ska   påverkas   negativ.     
  
  
  
  
  
  

Tillsammans   gör   vi   det   bättre,   för   Bärnstenens   samfällighet   
    
  
  
  
  
  

  Gunnar   Rydin     Tore   Stigbrand   Jossefin   Mazzaroli   
    
  
  
  

  Anders   Sjöström   Margareta   Backgård   Lena   Granberg   
    
  
  
  

  Staffan   Sjöberg   
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