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KALLELSE 
 
 
 
 

Till delägare i Björnboda Samfällighetsförening 
 
 
 
 

Hej, 

 

Styrelsen kallar härmed delägarna till ordinarie stämma tisdagen den 26:e mars 2019 
kl:19.00 i Björnbodaskolans matsal. 
 
Före mötet (från 18.30) serveras kaffe och kaka. 
 
 
Välkomna! 
 
 
 
Bilagor: Förslag till dagordning 
 Verksamhetsberättelse för 2018 
 Resultat och balansräkning samt förslag till utgiftsstat 
 Uppgift om röstberättigad/fullmakt 
 
 
 
  



 Björnboda samfällighetsförening 

 
 

  19-03-11 

 
 
 
 
 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 
 
 
 
vid Björnboda Samfällighetsförenings årsstämma måndagen den 26:e mars 2019 
 
 
1. Mötets öppnande  
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 
3. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt 
4. Fastställande av dagordning 
5. Upprättande av röstlängd 
6. Val av två justeringsmän (tillika rösträknare) 
7. Styrelsens förvaltningsberättelse 
8. Revisorernas berättelser 
9. Ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Framställningar av styrelsen eller motioner från medlemmarna 
11. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat   
13. Fastställande av debiteringslängd 
14. Val av styrelse 

- Styrelseordförande för ett år 
- Val av styrelseledamöter för två år 
- Eventuella fyllnadsval 
- Suppleant för två år 

15. Val av revisorer 
- Ordinarie för två år 
- Suppleant för två år 
- Eventuella fyllnadsval 

16. Val av valberedning två-tre ledamöter för ett år 
17. Fiber nätverk  
18. Övriga frågor 
19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt 
20. Avslutning 
 
 
 









Förslag från styrelsen 

 

Fondering av ”Comhem-pengen” 

Det läckage på fjärrvärmesystemet som inträffade under våren 2018 uppstod vid vägbrunnen på ”röda 

gatan”. Skadan var så alvarlig att rören inte gick att laga utan fick ersättas med nya. 

Den nya kulverten, grävning, återställning av tomter och mindre andra åtgärder uppgick till en 

kostnad på 135 973 SEK. 

Sittande styrelse föreslår att vi behöver börja fondera för liknande händelser. Som första steg föreslås 

att den avgift som varje hushåll i sektion 2 betalar för Comhem, flyttas från sektion 1 till sektion 2 och 

sätts in på underhållsfond sektion 2.  

Den avgift som bostadsrättsföreningen har betalt för Comhem tas bort. 

För budgetåret 2019 blir utfallet enligt följande: 

Sektion 2: kvartalsavgiftens belopp är den samma som tidigare, ”Comhem-pengen” flyttas till 

underhållsfond sektion 2. Det här gäller för kvartal 2, 3 och 4, då Comhem avtalet var gällande fram 

till mars. Det medför att en summa på 31800 SEK fonderas 2019.  

Sektion 1: ”Comhem-pengen” tas bort från sektion 1 för kvartal 2, 3 och 4. Avgiften justeras för 

bostadsrättsföreningen med 1000 SEK/kvartal.   

För kommande år innebär det att vi kan fondera 42400 SEK/år. 

 

/Styrelsen 

 

 

 



Förslag från styrelsen 

 

Gatubelysning, förbättring/utbyte.   

Då sittande styrelse inte har något förslag på hur vi ska förbättra eller ersätta befintlig gatubelysning. 

Föreslår sittande styrelse att nästkommande styrelse får i uppdrag att till nästa stämma ge förslag på 

förbättring av gatubelysning och hur det ska finansieras. 

 

/Styrelsen 

 

 





 
 

 

  

Uppgift om röstberättigad och fullmakt för fastighet nr  

vid Björnboda samfällighetsförenings stämma 

tisdagen den 26 mars 2019 

OBS! Obligatorisk uppgift som skall lämnas vid ankomsten till stämman. 

RÖSTBERÄTTIGAD  
 

Undertecknad kommer att utnyttja rösträtten för fastigheten på stämman och äger 
rösträtten genom ett av följande alternativ: 

a)   Ensam ägare till fastigheten. 

b)   En av flera ägare till fastigheten. 

c)   Fullmakt att agera som ombud för fastigheten. 

OBS!  För alternativen b och c skall även FULLMAKTEN nedan fyllas i!  
   

 Namnteckning  

 Namnförtydligande 

 
 







 

FULLMAKT från fastighetens ägare 
 

Fullmakt för ovannämnda person att utnyttja rösträtten på stämman. 

Vällingby den  mars 2019 

Fastighetsägare 1  Fastighetsägare 2  Fastighetsägare 3 

Namnteckning  Namnteckning  Namnteckning 

Namnförtydligande 

 

 Namnförtydligande  Namnförtydligande 

 
 


