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INNEHÅLL: 

- Kallelse med dagordning. 

- Styrelsens budgetförslag för år 2020. 

- Verksamhetsberättelse 1/1-31/12 2019. 

- Resultat- och balansräkning för år 2019. 

- Revisorernas berättelse. 

Styrelsen föreslår för oförändrad utdebitering för år 2020  

dvs 2600 kr/mån för alla fastigheter. 

Årsstämmohandlingarna finns även att ladda ner från samfällighetens hemsida. 
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Medlemmarna i Jordväpplingens samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. 
Tid:   Torsdagen den 19 mars 2020, klockan 19.00 
Plats: Björnbodaskolans matsal, Skogsnävegränd 3. 
 
Förslag till dagordning. 
 
1. Mötets öppnande och upprop av medlemmarna. 
2. Godkännande av dagordning. 
3. Val av: - ordförande vid stämman. 
              - två justerare tillika rösträknare. 
4. Stämmans behöriga utlysande. 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
6. Fastställande av resultaträkning och balansräkning. 
7.  Revisorernas berättelse. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
9. Val av: - ordförande i styrelsen. 

- styrelseledamöter på två år.  
- styrelsesuppleanter.  
- revisorer och revisorssuppleanter.   

             - kontaktpersoner för service:  
i) Bredbandsfrågor 
ii) Grannsamverkan G/J 
iii) Gräsklippare och kvartersförråd G/J 
iv) Områdesbelysning G/J 
v) Snöröjning, sandning och sophämtning G/J 
vi) Undercentral för värme- och vattenförsörjning 
vii) Spolplattor 

                                       - valberedning 
10. Fastställande av ersättning till styrelsen och revisorerna. 
11. Förslag till utgifts- och inkomststat samt fastläggande av debiteringslängd. 
12 Information om och genomgång av föreningens larm- och varningssystem, Coyards. 
13.  Information om förutsättningar för eluttag för laddfordon i samfälligheter. 
14. Övriga frågor. 
15. Beslut om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt. 
16. Stämmans avslutning. 
  
 
Föreningens räkenskaper finns tillgängliga hos kassör Peter Svensson, Blåarvsgränd 70.  
De medlemmar som är förhindrade att delta på stämman kan lämna fullmakt till annan medlem. Närvarande 
medlem får dock inneha högst en (1) fullmakt. 

 
 
Kälvesta den 13 februari 2020. 

 
Styrelsen 
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Styrelsen för Jordväpplingens samfällighetsförening får härmed avge sin verksamhetsberättelse. 

 

Styrelse och övriga funktionärer 
Styrelsens ordinarie ledamöter väljs för två år i taget. Föreningens ordförande och övriga förtroendevalda 

väljs för ett år i taget. Ordinarie årsstämma ägde rum den 14 mars 2019 i Björnbodaskolans matsal. Vid 

årsstämman valdes följande personer.
1
  

 

Styrelse 

Ordförande  Mats Söderberg Getväpplingen 

Sekreterare  Anders Klintevall Jordrevan  vald 2018 

Kassör  Peter Svensson Getväpplingen  vald 2018 

Ledamot  Björn Sorkin  Jordrevan  vald 2018 

Ledamot  Andreas Dahl  Jordrevan  vald 2019 

Ledamot  Niklas Henningsohn  Getväpplingen  vald 2019 

    

Suppleant  Folke Johansson  Jordrevan 

Suppleant  Matias Johansson Getväpplingen 

Suppleant  Renée Höjer  Jordrevan 

Suppleant  Michaela Björn Getväpplingen 

 

Revisorer 

Revisor  Magnus Ahlin  Jordrevan 

Revisor  Kalle Wallin  Getväpplingen 

Revisorssuppleant Peter Gidlund  Jordrevan 

Revisorssuppleant Johan Svahn  Getväpplingen 

 

Valberedning 

Ledamot, sammankallande Per Andersson  Getväpplingen 

Ledamot  Emma Aspling Jordrevan   

 

Kontaktpersoner  

Bredbandsfrågor Matias Johansson Getväpplingen 

Grannsamverkan Erik Renner  Jordrevan 

  Therese Wallin Getväpplingen 

  Anders Hellqvist Getväpplingen 

Kvartersförråd, gräsklippare Andreas Dahl  Jordrevan 

  Mats Söderberg Getväpplingen 

Områdesbelysning Folke Johansson Jordrevan 

Björn Björkman  Getväpplingen 

Snöröjning, sandning, Andreas Dahl  Jordrevan 

och sophämtning Niklas Henningsohn Getväpplingen 

Spolplattor  Björn Pettersson Getväpplingen 

Undercentral  Niklas Henningsohn Getväpplingen 

  Björn Sorkin  Jordrevan  

   

Styrelsesammanträden 
Under verksamhetsåret har det genomförts åtta protokollförda styrelsesammanträden.  

I snitt har sju ledamöter/suppleanter deltagit vid varje sådant möte. 

                                            
1
 Styrelsens ordinarie ledamöter konstituerades därefter som sekreterare, kassör respektive övriga ledamöter. 
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Drift och underhåll 
Föreningen har avtal med ett antal olika företag gällande bredband, elektricitet, fjärrvärmeleve-

ranser, funktionsbesiktning av undercentral, parkeringsövervakning, sophämtning, snöröjning 

m.m. Ett antal välrenommerade uppdragstagare anlitas återkommande vid elarbeten, service av 

garagedörrar, slamsugning av brunnar, underhåll och reparation av VVS-system m.m. 

 

Styrelsen räknar med att ett antal underhållsinsatser bör bli genomförda under 2020. Det gäller 

bl.a. renovering av garagetaken i kv. Getväpplingen och rustning av en lekplats i kv. Jordrevan. 

 
Ekonomi 

 De löpande driftskostnaderna utgör cirka 85 procent av samfällighetens samlade utgifter. 
Av dem utgör vatten, fjärrvärme och varmvatten samt snöröjning och sandning den stora 

merparten. Dessa faktorer påverkas i betydande grad av väderförhållanden, och blir 

därmed svåra att ställa prognos på. Milda vintrar kan ha påverkat kostnadsbilden gynnsamt 

över ett antal år. Samfälligheten behöver dock ha tillräckliga ekonomiska förutsättningar 

att kunna möta en situation med en eller flera kalla vintrar, inte minst med tanke på den 

osäkra klimatsituationen. Vissa mer genomgripande underhållsinsatser kan därtill visa sig 

nödvändiga med tanke på att mycket av infrastrukturen i form av rör, ledningar och 

kulvertar nu närmar sig 50 års ålder. Även dessa förhållanden påkallar att samfälligheten 

har en viss buffert i sin ekonomi. 

 

 Lagen om förvaltning av samfälligheter SFS (1973:1150), 19 § ställer krav på att förenin-
gen har avsatt medel för att säkerställa underhåll och förnyelse av våra gemensamhetsan-

läggningar.  

 

Föreningens likvida tillgångar är ungefär till hälften placerade i Collector och till hälften i Nordea. 

Denna uppdelning har gjorts för att tillgångarna i sin helhet ska vara omfattade av den statliga 

insättningsgarantin. 

 

Inga förluster har uppkommit på grund av uteblivna månadsavgifter från medlemmar. 

Sammanfattningsvis är föreningens ekonomi stabil och god. Månadsavgiften är för närvarande 

2 600 kr för båda kvarteren, Getväpplingen och Jordrevan. Styrelsen föreslår i budget för år 2020 

oförändrad uttaxering, dvs. 2 600 kr i månadsavgift för fastigheter i båda kvarteren. Om alla 

fastighetsägare sköter sina betalningar i rätt tid med rätt belopp inför varje månad minskar 

styrelsens administrativa börda. Debiteringslängden finns hos kassören Peter Svensson, 

Blåarvsgränd 70. 

 

Bredbandsnätet 
Styrelsen har träffat ett femårigt avtal med Telenor angående bredbandsleverans fr.o.m. 1 

november. Det innebär bl.a. att vi fått upp internethastigheten från 100 till 250 Mbit/s utan någon 

nämnvärd extra kostnad för samfälligheten. 

 

Bränder i radhus- och kedjehusområden 
Det har under året förekommit en hel del bränder i radhus- och kedjehusområden belägna i 

omgivningarna, med allvarliga skador till följd och stort lidande för de boende. Särskilda problem 

är det i områden med öppna vindar mellan radhusfastigheter. I vår samfällighet är utrymmena 

mellan taken till varje fastighet däremot avskilda, vilket motverkar riskerna för sådan spridning. 
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En mycket viktig åtgärd i att förebygga att eldsvådor får fäste och spridning är att se till att 

utryckningsfordon från brandsförsvaret omedelbart kan komma på plats. Det gäller därmed att inte 

felparkerade bilar och andra hinder förekommer på samfällighetens gränder och gångvägar och på 

vändplanerna, där utryckningsfordonen ställs upp. En annan förbyggande åtgärd mot eldsvådor är 

att det inte finns torra kvistar och grenar liggande på den egna tomten. Varje fastighetsägare bör se 

till att egen brandsläckningsutrustning finns i den egna fastigheten i form av brandfilt och 

pulversläckare.  

 
Föreningsinformation 
Styrelsen har liksom tidigare delat ut ett vår- och ett höstbrev. Föreningsinformationen finns 

samlad på vår hemsida http://jordvapplingen.se. Här finns uppgifter om föreningen och dess 

kontaktpersoner, om vars och ens ansvar som fastighetsägare samt uppgifter om fastigheter och 

boende. Där har också lagts in information om stadens planer för exploatering av 

Björnmossevägen och arbetet kring detta. Hemsidan som byggdes upp år 2011, har vid årsskiftet 

2019/2020 uppgraderats till aktuellt format. Samtidigt har innehållet har i sin helhet genomgåtts 

och bearbetats.  

 

Ett brandsäkert arkivskåp har införskaffats där samfällighetens handlingar och ritningar numera 

finns samlade i säkert förvar. Detta är placerat i Getväpplingens kvartersförråd.  

Info om föreningsarkivet finns på hemsidan. 

 

Garage, motor- och kupévärmaruttag i kv. Getväpplingen. 
Boende i kvarteret Getväpplingen har eluttag i sina garage för motor- och kupévärmare. Avgiften 

för att använda dessa är som tidigare 200 + 200 kr per år. Vi vill erinra om att det ingår i villkoren 

att alla som använder el för dessa ändamål måste ha ett tidur kopplat till värmeaggregatet.  

 

Det är inte tillåtet att ladda elbilar från uttagen i garagen eller vid spolplattan. Ansvariga 

myndigheter uttrycker att det behövs särskilda, mer robusta uttag för sådan laddning. Det skulle 

behövas en ändring i Lantmäteriets anläggningsbeslut för vår samfällighet för att föreningen ska 

ha möjlighet att få tillhandahålla sådana uttag, vilket innebär en komplicerad och kostsam process. 

För närvarande bedöms de juridiska förutsättningarna inte föreligga för att över huvud taget 

aktualisera en sådan förändring av anläggningsbeslutet. Ökningen av antalet elbilar kan göra att 

frågan i framtiden blir än mer aktuell men först krävs att det juridiska ramverket på nationell nivå 

modifieras för att samfälligheten ska kunna ordna detta.  

 

Gemensamhetsområden 
Den gemensamma vårstädningen genomfördes till full belåtenhet. Uppslutningen var god. 

Transporterna med hyrda släpkärror fungerar väl. Det är glädjande att i princip alla svarar upp mot 

förväntningarna om att delta, vilket också stärker samhörigheten inom samfälligheten. Den 

gemensamma skötseln av våra grönområden, uppdelat på ansvarsområden, har generellt sett 

fungerat väl. Höststädningen ställdes i år in på grund av ihållande oväder. Några medlemmar har 

ändå på ett föredömligt sett tagit ett ansvar att klippa och rensa, ställa undan utrustning för vintern 

oh fraktat bort avfall till återvinningsstationen. Getväpplingens båda nya gräsklippare ”Agnetha” 

och ”Anni-Frid” fungerar väl. Däremot har den äldre maskinen ”Gun” numera blivit avställd. 

 

 
 
 
 

http://jordvapplingen.se/
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Krypgrunder, inspektion 
Under november 2019 har genomförts en inspektion av krypgrunderna i samfälligheten av vår 

entreprenör. Den avser kontroll av läckage och kondition vad gäller värmerör, spillvatten (avlopp), 

dagvatten, ventiler till värme och varmvatten, ledningar till kabel-tv, kontroll av rörisolering samt 

fuktkontroll och kontroll av kulvertarna (ingångarna) till krypgrunderna.   

 

Krypgrundsinspektionen hösten 2019 visade att konditionen på anläggningarna är god och att det 

inte finns fuktproblem under våra fastigheter. Beträffande två av fastigheterna i samfälligheten har 

vissa påpekanden gjorts. Styrelsen har kontaktat de fastighetsägare som berörs och fått respons. 

Larm- och varningssystem. 
Med vårt gemensamma larmsystem, Coyards, kan vi snabbt varna och uppmärksamma övriga 

boende vid brand, inbrott, hot, olyckor m.m. I detta finns ingen begränsning hur många som kan 

vara med. Det finns därmed möjlighet för alla vuxna och ungdomar som bor i samfälligheten och 

som så önskar att ansluta sig till detta system.   

För närvarande finns det 66 personer boende i samfälligheten som är anslutna. Det vore nu bra om 

alla nu även skriver in sin gatuadress i systemet så man snabbt får uppfattning varifrån en signal 

kommer.  Det är – som ovan framhållits – fullt möjligt att ansluta flera personer och flera mobil-

nummer i varje hushåll. Hur man ansluter sig och laddar ner appen framgår av vår hemsida. 

Reviderade stadgar  
Lantmäteriet har för sin del i augusti 2019 godkänt de stadgeändringar vilka efter förslag från 

styrelsen antogs av årsstämman 2019. Godkännandet innebär att stadgarna i sin nu reviderade 

form vunnit laga kraft. Dessa finns tillgängliga i form av en länk på hemsidan.  

Snöröjning och sandning 

Föreningen har - liksom föregående år - anlitat företaget Westpoint för plogning och sandning i 

området. Styrelsen finner att detta som tidigare fallit ut väl. Efter större snöfall har samfällighetens 

vägar snabbt varit plogade och sandade på ett fackmässigt sätt. Snöröjningen är förenad med 

förhållandevis höga kostnader men våra förutsättningar med mycket av kuperad terräng motiverar 

en förhållandnevis hög ambition och standard. Under 2019 var det många och små snöfall.  

 
Sophämtning och återvinning 
Sophämtningen har genomförts av Stockholm Vatten Avfall AB. Inga anmärkningar har funnits 

på sophämtningen under året. 

 

I en motion till årsstämman 2019 föreslogs att samfälligheten ser över möjligheterna att ordna med 

gemensam återvinning av matavfall. Klimatfrågan är högaktuell och det finns anledning att tro 

att många på så sätt skulle vilja bidra till en bättre hållbarhet. En gemensam anläggning kan 

utformas antingen i form av förvaringsbodar med 190 liters avfallsbehållare eller i form av 

ytterligare sopkassuner intill de nuvarande.  

 

En anläggning i form av avfallsskåp med inkastlucka innebär enligt styrelsens bedömning krav på 

investeringar i storleksordningen 100 000 kr vilka behöver underhållas och rengöras till en beräk-

nad kostnad om cirka 10 000 kr per år. Väljer man att ordna ytterligare sopkassuner med nedgräv-

da behållare, en för varje kvarter, förväntas kostnaden bli högre, dvs. i närheten av de investerin-

gar som redan skett.  Det rörde sig om 600 000 kr för närmare tio år sedan. Även här ställs krav på 
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underhåll och rengöring till ungefär samma kostnad som det andra alternativet.  Det blir därmed 

inte möjligt att räkna hem en ekonomisk besparing på det hela oavsett vilket alternativ som väljs. 

En förrättning i Lantmäteriet och en bygglovsprocess i Stockholms stad kan även bli aktuell.    

 

I oktober 2019 har Stockholms stad fattat beslut om en för alla hushåll obligatorisk anslutning  

av matavfallshantering från år 2023. Det är oklart hur det system staden väljer kommer att se ut. 

Om det t.ex. kommer att handla om optisk sortering vid avfallsanläggningen kommer det att 

räcka att hos oss lämna matavfall i befintliga kassuner fast med olikfärgade påsar. Därför ter sig 

en investering i dagsläget i en viss gemensam anläggning för samfälligheten som olämplig.   

 

Det finns dock mer individuella lösningar för den som redan nu vill satsa på återvinning av 

köksavfall genom en egen varmkompost på den egna tomten, vilket många ordnat. En varmkom-

post är en skadedjurssäker och isolerad behållare där köksavfall komposteras utan risk för oväl-

komna besök av råttor och möss. En annan möjlighet som på senare tid kommit ut på marknaden 

är inomhuskompostering med hjälp av mikroorganismer, typ Bokashi. Denna metod framhålls 

vara ett effektivt sätt att ta hand om matrester och omvandla dem till värdefull jordförbättring som 

kan användas i rabatten och kökslandet. I Japan har denna metod funnits länge. Det speciella är att 

avfallet fermenteras (i stället för att det förmultnar som i vanlig kompostering). Styrelsen söker 

f.n. vinna mer erfarenhet av denna metod.  

 

Mot bakgrund av det ovanstående förordar styrelsen att föreningen för närvarande inte investerar i 

en gemensam anläggning för matåtervinning, utan rekommenderar de boende att i närtid i första 

hand satsa på individuella lösningar vad gäller återvinning av matavfall typ varmkomposter eller 

inomhuskompostering genom fermentering. Styrelsen föreslår härmed  

 

- att motionen är att anses som besvarad. 

 

Stockholms stads planer för exploatering av Björnmossevägen  
I en motion till årsstämman 2018 yrkades att stämman ställer sig negativ till den planerade 

omfattande exploateringen av Björnmossevägen för höga flerfamiljshus samt uppdrar till styrelsen 

att motverka och söka minska effekterna av denna. Årsstämman biföll enhälligt motionen. 

 

Styrelsen genomförde därför redan år 2018 en rad aktiviteter i syfte att avstyra den aviserade 

omgestaltningen av vårt närområde till stadsgator med sex- och sjuvåningshus baserat på en 

hårdexploatering av grönstråk och gångvägar. Uppdraget genomfördes i nära samverkan med 

Nätverket för ett hållbart Kälvesta och Vinsta, innebärande att olika delar av stadsdelen arbetar 

gemensamt. En redovisning av dessa aktiviteter skedde i 2018 års verksamhetsberättelse. 

 

I början av år 2019 presenterade stadsbyggnadskontorets förslag till exploatering av Björnmosse-

vägen vilket var föremål för samråd under perioden 15 januari - 26 februari 2019. Inom ramen för 

samrådet lämnades hela 374 olika inlagor från berörda in till staden med många olika synpunkter.  

 

I samrådsyttrandet från Jordväpplingens samfällighet 2019-02-24 gav vi uttryck för kritik vad 

gäller de planerade fastigheternas oproportionerliga, alltför påträngande skala och volym. Vi 

påpekande att anläggningsarbeten med sprängningar alldeles intill samfällighetens fastigheter 

riskerar att allvarligt skada våra ledningssystem för värme, vatten och avlopp bl.a. i våra 

djupgående kulvertar. Vidare framhöll vi att Björnmossevägen av starka miljö-, natur- och 

kostnadsskäl borde behållas i sitt nuvarande läge, samt att vi av trafiksäkerhetsskäl bestämt 

motsätter oss att den rådande trafiksepareringen med separata gångvägar slopas. I yttrandet 
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konstaterade vi vidare att den planerade bebyggelsen kommer att innebära betydande trafiksäker-

hets- och framkomlighetsproblem med omfattande fordonsparkeringar på angränsande gator samt 

påpekade att förslaget vare sig överensstämmer med förutsättningarna för sig den övergripande 

plan för 140 000 bostäder som Stockholms stad utarbetade under år 2014 eller med måluppfyllelse 

för den senare antagna översiktsplanen för Stockholms stad.  

Yttrandet delades för kännedom ut till samtliga fastigheter. 

En opinionsskapande skrift ”Kälvesta, varsam vidareutveckling eller brutal omgestaltning” 

utarbetades av oss och har överlämnats till ett antal tongivande politiker i stadsbyggnadsnämnden. 

Skriften finnas att laddas ned från hemsidan. 

Samfällighetens ordförande Mats Söderberg medverkade den 8 februari 2019 i en uppvaktning av 

stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson, där bl.a. medborgarförslaget från Kälvesta med 1 300 

namnunderskrifter överlämnades. Medborgarförslaget innebär krav på att bevara Kälvesta som ett 

område med låg bebyggelse och trafikseparerade gator.  

 

Mötet föll mycket positivt ut för vår del. Borgarrådet Joakim Larsson meddelade för sin del 

uppfattningen att: ”Stadsbyggnadskontorets förslag omarbetas rejält, att man funderar över både 

gestaltning och volym och att man tar större hänsyn till omgivningen än vad man hittills gjort".  

Enligt projektledaren på stadsbyggnadskontoret, september 2019, gör kontoret inget mer i 

befintligt projekt utan ser det som pausat till dess politikerna återkommer med nya direktiv.  

Därmed har tidplanen för exploatering av Björnmossevägen vilken avsåg beslut under senare 

delen av 2019 satts ur spel. Trots att utvecklingen av frågan nu tagit en för oss boende positiv 

vändning föreslår styrelsen:  

 

- att stämman uppdrar till styrelsen att även fortsättningsvis söka motverka och minska  

  effekterna av en exploatering av Björnmossevägen. 

Trafik och parkering 
Trafiksepareringen är en grundprincip för vårt område och vår stadsdel och en viktig orsak för att 

många väljer att bo här. Problem med för fordon med för höga hastigheter i gränder och 

tillfartsvägar ger grund för befogad oro, särskilt bland barnfamiljer. I kvarteret Jordrevan var och 

en av de tre gränderna försedda med kompletterande farthinder s.k. Flexibumps.  

 

Varje farthinder i det kvarteret har också fått en ”fadder” som övervakar att de ligger rätt samt tar 

bort dem inför snösäsongen. Faddrar för våra flexibumps i Jordrevan är: 
- vid Renfanegränd 5:   Åman/Sterner/Bonds  

- vid Renfanegränd 23: Klintevall / Folke Johansson 

- vid Renfanegränd 51: Höjer  

- vid Renfanegränd 59: Aspling 

 

Även på ett par ställen i kvarteret Getväpplingen finns flexibumps.    

 

Det är nödvändigt att hålla tillfartsvägar och vändplaner fria för utryckningsfordon och för plog- 

och sandbilar. Vändplaner och tillfartsvägar i samfälligheten ska alltid vara omedelbart 

framkomliga och disponibla för brandbilar och andra utryckningsfordon för den händelse av en 

olycka eller andra akuta behov.  
Det är ont om parkeringsplatser. Parkeringsplatserna i kvarteret Getväpplingen är avsedda 

uteslutande för just det kvarteret. Dessa parkeringsplatser utomhus skall kunna disponeras för 

besökare, hemtjänstpersonal och hantverkare, samt för tillfällig uppställning, max en bil per 
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fastighet – för fordon vilka regelmässigt är i bruk. Med tillfällig uppställning och regelmässigt 

bruk avses här att fordonet används flera gånger i veckan. För de boende i kvarteret finns en 

garageplats per fastighet medan platserna utomhus motsvarar 0,5 platser per fastighet. I första 

hand ska de egna garagen i kvarteret Getväpplingen alltid användas för parkering.  

 

Garagen får absolut inte användas som ett lagerutrymme på ett sådant sätt att familjens fordon 

inte kan ställas in där, utan därmed ständigt tar i anspråk en plats på parkeringsplatsen utomhus. 

Det är något som inte visat sig uppskattas av andra boende i kvarteret.  Under år 2019 har det - 

liksom närmast föregående år – uppstod inga problem med att utomstående individer 

långtidsparkerat på kvarteret Getväpplingens parkeringsplatser. 
2
 

 

Stölder och tillgrepp 
En person ertappades dock i våras på väg in genom ett badrumsfönster på Blåarvsgränd för att – 

som han sa – ”bara skulle hämta tidningen”.  En fastighet på Renfanegränd drabbades i julhelgen 

av inbrott genom att någon tagit sig in genom fönstret på husets baksida. Vi deltar liksom tidigare 

i samarbetet med polisen i Grannsamverkan mot brott. Se  https://samverkanmotbrott.se . 

Kontaktperson är kommunpolis Samuel Sjöö. samuel.sjoo@polisen.se.  

Se även ovan under rubriken ”Larm- och varningssystem” samt hemsidan/ samverkan mot brott. 
  

Styrelsen uppmanar alla att endast använda sig av seriösa hantverkare med väl dokumenterad och 

registrerad verksamhet. Att leja arbetskraft från gatan, typ ”asfaltläggare” och företag som saknar 

F-skattebevis är rent oansvarigt, innebärande en betydande risk för att dra problem/brottslighet till 

området, för sig själv, sina grannar och för samfälligheten i sin helhet.  

 
Undercentralen 
Undercentralen är föreningens nyckelfunktion vilken förser fastigheterna med värme och 

varmvatten, omvandlat av det hetvatten som levereras från fjärrvärmenätet. Undercentralens 

funktion kontrolleras regelbundet av styrelsen. En årlig inspektion genomförs av Schneider 

Electric utifrån ett löpande avtal, vilken utmynnar i ett besiktningsprotokoll. Styrelsen går sedan 

igenom protokollet med vår VVS-entreprenör Rörmannen, varefter de åtgärder vi kommer överens 

om genomförs. 

 

Styrelsen har 2015-2018 tid låtit genomföra en rad underhållsinsatser redovisade i föregående års 

verksamhetsberättelse. Sammanfattningsvis fungerar anläggningen – ”samfällighetens hjärta” – i 

sin helhet därmed nu mycket väl. Det har inte förekommit några driftstörningar under det gångna 

verksamhetsåret och vi förlorar heller inte några nämnvärda mängder vatten över tid i 

värmecirkulationen. Hösten 2019 uppstod läckage från markvatten i kanten av locket till 

kulverten, vilket fick till följd att det läckte ner en del vatten i undercentralen. Styrelsen lät därför 

göra en tätning av taket till kulverten. Arbetet genomfördes av Patrik Nahlbom, NBH bygg under 

november månad. 

 

Ägarbyte 
Vid ägarbyten ska information lämnas till de nya ägarna om samfälligheten och även det material 

om fastigheterna som finns överlämnas. Vi hänvisar till föreningens ”Handbok för nyinflyttade”. 

Den innehåller värdefull läsning för alla boende i samfälligheten och finns att ladda ner från 

hemsidan. 

                                            
2
 Tyvärr har, som informerats bl.a. i Coyards, ett problem med uppställning av ett avställt fordon med främmande 

ägare, förenat med ett tillgrepp på annat fordon inträffat i januari 2020.  

https://samverkanmotbrott.se/
mailto:samuel.sjoo@polisen.se
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Övertryck i vattenledningarna 
Vid två tillfällen, onsdagen den 11 september vi 18-tiden och framåt samt lördagen den 21 sep-

tember vid 08.30-tiden och framåt har vi haft problem med kallvattenledningarna i form av oljud, 

skakningar genom övertryck. Det upplevdes som högst påtagligt i flera av våra fastigheter. Vid 

anslutningspunkten mellan stadens nät och samfällighetens rådde ett än starkare oväsen och stötar. 

Styrelsen tillkallade jourbil via samfällighetens entreprenör Rörmannen. Vid båda tillfällena anslöt 

även jourbil med personal från Stockholm Vatten och Avlopp. De senare öppnade anslutningen 

varvid vatten tappades ut. Något fel i samfällighetens system har inte kunnat identifieras. Däremot 

finns tydliga indikationer på att problemen uppstått i stadens ledningsnät utanför vårt område.  

 

Samfällighetens styrelse begärde en redovisning från Stockholm VA om vilken orsaken befun- 

nits vara och vad som skett för att möta problemet framöver. Styrelsen har också begärt att få ett 

besked om och hur vi som förening med ansvar för nätet inom samfällighetens område kan bidra 

till att från vår sida förebygga sådana händelser. 

 

Stockholm VA har 2020-01-09 återrapporterat att deras jourbil vid de båda tillfällena i september 

meddelat att övertrycket uppstått genom luft i ledningarna vilket reducerades genom avtappning 

av vatten. Stockholm VA har undersökt sina tryckstegringsstationer och vid de aktuella 

tidpunkterna inte funnit någon avvikelse i funktionen för någon av dem. Vad som dock 

förekommit i deras anläggning under den aktuella perioden är bygget av en ny vattenledning från 

Lovö till Hässelby strand. Vattenledningen till Hässelby-Lambarön har i samband med detta varit 

avstängd vid några tillfällen. Detta kan enligt Stockholm VA ha varit en möjlig orsak till att det 

uppstått luft i vattenledningssystemet.  

 

Motioner till årsstämman 
Inga motioner har avgivits till stämman. 

 

  

 

                                    Styrelsen tackar härmed för det gångna verksamhetsåret 

                                                       Kälvesta den 13 februari 2020 
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Vällingby den 12 feb 2020 


	Årsstämmohandlingar 2020 ver 2 omslag.pdf
	Verksamhetsberättelse 2019.pdf

