
Framställningar från styrelsen 
 
 
Gällande fakturering av samfällighetsavgifter till medlemmar. 
 
Förslag är att samfällighetsavgiften faktureras till medlemmarna 2 gånger per år istället för som nu, 
4 gånger. 
 
Skälet till ovanstående framställan är att minska antalet fakturor som skickas ut till medlemmar 
samt att få lika behandling som för övrig fakturering. Vatten och TV-avgiften debiteras idag ut 2 g 
per år. 
 

Tidigareläggande av föreningsstämma  

Styrelsen föreslår en ändring i stadgarna, som innebär att föreningsstämma hålls under perioden 
februari till april varje år. 
(Verksamhetsåret löper från januari till december) 

Det är önskvärt ur fler punkter att tidigarelägga årsmötet:  

-All dokumentation som krävs vid byte av ny styrelse, myndigheter och instanser som skall 
meddelas, tar mycket lång tid. 

-Den nya styrelsen skall så tidigt som möjligt på det nya året få möjlighet att planera och 
genomföra det nya styrelsearbetet. 
 
 
Gällande vattenavläsning. 
 
Förslaget är att om medlem inte lämnar in uppgifter om mätarställning vid angiven tidpunkt, den 
sista september, så sker en extra debitering. Den extra debiteringen beräknas på medlems senast 
beräknade årsförbrukning. Denna extra debitering avräknas vid nästkommande avläsning. I praktiken 
så ”betalar” medlemmen en årsförbrukning i förskott. 
 
Exempel: (avläst mätarställning september 2010) 
Årsförbrukning 70 kbm 
Utdebitering 2 g per år är 35 kbm 
 
Exempel: (ingen avläsning i september 2011) 
Årsförbrukning 70 kbm (senast kända) 
Utdebitering 2 g per år är 35 kbm, extra debitering på 35 kbm vid varje utdebitering. 
 
Om medlem inte lämnat in uppgifter om avläsning vid 2 tillfällen i rad, dvs under 2 år. Då sker en 
avläsning genom samfällighetens styrelse. Föreslagen avgift, 500 kronor, uttages som en kostnad för 
avläsningen och avräknas inte på nästa faktura.  
 
Idag sker faktisk avläsning per den sista september varje år. Årsförbrukningen fördelas på två 
fakturor som skickas ut till medlemmar i oktober och i april. 
 
Skälet till ovanstående är att Samfälligheten faktureras varje månad av Järfälla Kommun för 
förbrukat vatten. Föreningen debiteras löpande och måste säkerställa att verklig förbrukning ligger 
på den nivå som medlemmarna uppgivit i sin avläsning, samt att det finns medel i kassan.  
Då fler än 10% inte lämnade in uppgifter om mätarställning vid senaste avläsning i september 2010 
bör föreningen bifalla framställan för att säkerställa att föreningen har pengar för de faktiska 
kostnader som föreningen debiteras. 
 
 



Styrelsen föreslår en förändring av budgeten för 2011, se nedan. 
 

Budget 2011, nytt förslag           
               

      Fördelning enligt andelstal 

Driftkostnader    Belopp 

46:36‐101, 
per 
fastighet 

46:102,  
Brf 
Drivbänken 

46:103,  
Brf 
Sekatören 

46:104‐113, 
per 
fastighet 

46:114‐123, 
per 
fastighet 

Snöröjning  GA_35  100000  649  15584  28571  649  649 
El förbrukning  GA_35  80000  519  12468  22857  519  519 
Banktjänst  GA_35  3000  19  468  857  19  19 
Försäkring  GA_35  4000  26  623  1143  26  26 
Sophämtning Grovsopor  GA_35  0  0  0  0  0  0 
Park och trädgårdsskötsel  GA_35  85000  552  13247  24286  552  552 
Kontorsmateriel  GA_35  3000  19  468  857  19  19 
Förbrukningsmateriel  GA_35  3000  19  468  857  19  19 
Styrelsens arvode  GA_35  85600  556  13340  24457  556  556 
Revisorns arvode  GA_35  5000  32  779  1429  32  32 
Valberedningens arvode  GA_35  3000  19  468  857  19  19 
Arbetsgivaravgifter  GA_35  29000  188  4519  8286  188  188 
Städdagar  GA_35  2000  13  312  571  13  13 
               
Återbetalning Grovsopor 2010  GA_35  ‐40000  ‐260  ‐6234  ‐11429  ‐260  ‐260 
Återbetalning Grovsopor 2009  GA_35  ‐60000  ‐462  0  ‐20308  ‐462  ‐462 
               
El förbrukning  GA_38  11000  0  6000  0  250  250 
Sophämtning hushållssopor  GA_38  44000  0  24000  0  1000  1000 
Återbetalning sophämtning 2010  GA_38  ‐41000  0  ‐22364  0  ‐932  ‐932 
               
Renovering/underhållsfond GA35  GA_35  25000  162  3896  7143  162  162 
Renovering/underhållsfond GA36  GA_36  6000  50  600  1100  50  50 
Renovering/underhållsfond GA37  GA_37  6000  39  935  1714  39  39 
Renovering/underhållsfond GA38  GA_38  6000  0  3273  0  136  136 
Renovering/underhållsfond GA39  GA_39  2000  0  0  0  0  200 
               
    Avgift:  2144  72849  93249  2598  2798 
 


