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Samfällighetsföreningen Rasten

Protokoll från styrelsemöte 2018-02-08

Plats: Ullstämmavägen 328, Catarina Bergant

Närvarande:      Joakim Wikman
Robert Drotz
Catarina Bergant
Per Brunman
Gustav Flodén

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Joakim Wikman hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 2 Dagordning

 Genomgång av föregående protokoll
 Aktivitetslistan
 Ekonomiuppföljning
 Årsstämma 2018
 Övriga frågor

- Dagordning godkändes

§ 3 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll. Kvarvarande frågor förs över till dagens 
protokoll.

§ 4 Aktivitetslistan 2017

Aktivitetslistan för styrelsen gicks igenom och uppdaterades, se Bilaga 1.



2(2)
2018-02-08

§ 6 Ekonomiuppföljning

Ny underhållsplan i separat fil är framtagen. Bokslut (rapporter, huvudbok, 
signerad revisionsberättelse, mm) finns framtaget till årsstämman. 
Resultatrapport redovisas i Bilaga 2.

§ 7 Årsstämma 2018

Årsberättelsen förbereds av ordföranden. Kassören har förberett ekonomisk 
sammanställning enligt §6. Inbjudan till årsstämman sammanställs av Catarina.

Framställan gällande fasta datum för Årsmöte och Städdagar skrivs av Joakim.

Datum: Torsdagen den 15 mars 2018
Tid: kl 19.00
Plats: Ullstämmavägen 350 (Per Brunman)

Robert kontaktar valberedningen gällande förberedelser inför årsstämman. Att 
välja på stämman: 2st ordinarie ledamöter samt suppleanter (4st). Sittande 
kontaktas gällande intresse för omval.

§ 8 Övriga frågor

Snöröjning missad vid ett tillfälle vid UV276. Även synpunkter gällande ej 
skottad gång vid UV312 mot grusvägen. Tore har kontaktuppgifter, ombes ta 
kontakt gällande dessa områden.

§ 9 Nästa Möte

Nästa styrelsemöte planeras i direkt anslutning till årsstämman (15/3 UV350).

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

__________________ __________________

Joakim Wikman Robert Drotz
Ordförande Sekreterare



SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN RASTEN Bilaga 1
Aktivitetslista Styrelsen 2017 Senast uppdaterad: 2018-02-08

Aktivitet Ansvarig Avrapportering Aktivitet klar
Dagvatten brunnar har rest sig Gustav Gustav ansvarar för inventering och initial åtgärd. 13/6:

Gustav tar in offet från Tekniska Verken. 7/9: PEAB har
utfört arbetet efter beslut av styrelsen.

Klart

Farthinder inom området Gustav Har förekommit insidenter där bilar har varit nära att köra
på cyklande barn på gångbanan genom området. Styrelsen
beslutar att fler hastighetsbegränsande åtgärder ska utföras,
genom bla plastgupp. Vi köper  provar på en plats. Köper in
dem till våren. 13/6: De farthindren som är uppsatta
fungerar bra, kompleteras med ytterligare 4 hinder. 7/9:
Fasthinder inköpta, montering avvaktas till våren. 7/12:
Markeras klar, läggs som aktivitet på städdagar.

Klart

Medlemsmatrikel Joakim Finns det ett behov av att skapa en medlemsmatrikel? Var
och en funderar på den frågan till nästa möte. Officiell lista
skapas och läggs på styrelsens dropbox som skapas. 13/6:
Tomas har lista att utgå ifrån, läggs upp. 7/9: Thomas läggs
upp på dropbox.

Klart

Informationsblad gällande ComHems
gruppavtal

Joakim Gå ut med information om vad vi har för gruppavtal med
anledning av de oseriösa telefonförsäljarna.

Blomlådor/Farthinder Catarina Blomlådorna är slitna och behöver bytas ut. Urnor köps in
som ersättning och förses med reflexer.

Klart

Föreningens stadgar Tore Föreningens stadgar ses över för att se om de ska
uppdateras och förnyas. Tore har gett ett förslag på
uppdaterade stadgar, genomgång av Tore behövs innan
beslut (ej närvarande på aktuellt möte).

Föreningens försäkringar Tore Försäkringar gällande ansvar och egendom bör utvärderas
alternativ. 13/6: Villaägarnas försäkring kostar 5600:-/år,
mer än dagens försäkring hos Länsförsäkringar (ca 2500:-)
men innehåller mer. Tore utreder vidare dock är styrelsen
tveksamma till byte. 7/12: Inget byte av försäkring.

Klart

Häckar vid utfarter Joakim För höga häckar vid utfarten från sista gatan = dålig sikt vid
utfart. Joakim informerar boende. 7/9: Häckarna är klippta.

Klart

Styrelseuppdatering lantmäteriet Joakim Styrelsen behöver uppdateras med nya medlemmar, Joakim
skickar in blankett till Lantmäteriet. Tore har skickat in nya
handlingar.

Klart

Återställning Bredband Gustav Vallacom har åttagit sig att återställa marken efter
bredbandsinstallationen. Gustav ligger på igen för att få det
utfört. 7/9: Tjällmo gräv har åtgärdat.

Klart



Samfälligheten Rasten UNI_BAS 1

Balansrapport
Från och med 2017-01-01 Till och med 2017-12-31

Sida

2018-01-12 13:53:37Datum Tid

Org.nr : 716426-1013

konto Ingående saldo Förändring Utgående saldo

Tillgångar

Kortfristiga fordringar

Summa kortfristiga fordringar 0,00 0,000,00

Kassa och bank

1910 Kassa -100,00 0,00100,00

1920 (Plusgiro) -60.718,00 0,0060.718,00

1930 Swedbank Bg 180.023,00 180.023,000,00

1931 Nordea -2,00 0,002,00

1940 Investeringskonto -100.000,00 0,00100.000,00

Summa kassa och bank 19.203,00 180.023,00160.820,00

Summa tillgångar 19.203,00 180.023,00160.820,00

Eget kapital och skulder

Eget kapital

2091 Balanserad vinst / förlust 149.805,00 -153.652,00-303.457,00

2098 Vinst / förlust föregående år -149.805,00 0,00149.805,00

2099 Årets resultat -19.499,00 -19.499,000,00

Summa eget kapital -19.499,00 -173.151,00-153.652,00

Långfristiga skulder

Summa långfristiga skulder 0,00 0,000,00

Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder -6.872,00 -6.872,000,00

2441 Ingående leverantörsskulder 7.168,00 0,00-7.168,00

Summa kortfristiga skulder 296,00 -6.872,00-7.168,00

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0,00 0,000,00

Summa eget kapital och skulder -19.203,00 -180.023,00-160.820,00

Ännu ej bokfört resultat 0,00 0,000,00

BILAGA 2, s1av2
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Samfälligheten Rasten UNI_BAS 1

Resultatrapport
Från och med 2017-01-01 Till och med 2017-12-31

Sida

2018-01-12 13:54:49Datum Tid

Org.nr : 716426-1013

konto Ingående saldo Förändring Utgående saldo

Intäkter

3010 Samfällighetsavgift 96.200,00 96.200,000,00

3020 Bredband, ComHem 111.000,00 111.000,000,00

Summa intäkter 207.200,00 207.200,000,00

Kostnader

4100 Snöröjning och sopning -13.138,00 -13.138,000,00

5120 Elavgifter -15.952,00 -15.952,000,00

5160 Gräsklippning -5.406,00 -5.406,000,00

5170 Reparationer och underhåll -7.969,00 -7.969,000,00

5210 Hyra mask & tekniska anläggn. -190,00 -190,000,00

5460 Förbrukningsmaterial -2.923,00 -2.923,000,00

5470 Förtäring -2.376,00 -2.376,000,00

5490 Förbrukningsinventarier -18.161,00 -18.161,000,00

6230 Datorkostnader -258,00 -258,000,00

6310 Försäkringar -1.962,00 -1.962,000,00

6320 Bredband ComHem -111.630,00 -111.630,000,00

6410 Styrelsearvoden -6.380,00 -6.380,000,00

6570 Bankkostnader -1.356,00 -1.356,000,00

Summa kostnader -187.701,00 -187.701,000,00

Ränteintäkter

Summa  ränteintäkter 0,00 0,000,00

Räntekostnader

Summa räntekostnader 0,00 0,000,00

Årets resultat

Årets resultat 0,00 0,000,00

8999 Årets resultat -19.499,00 -19.499,000,00

Ej omfört resultat 0,00 0,000,00
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