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Varför en ”skriftlig årsstämma”? 

Enligt stadgarna ska samfällighetens årstämma genomföras under mars-april varje 

 år på tid och plats som styrelsen anger. Med anledning av det fortsatta pandemi- 

läget kan vi inte samlas i en lokal. Det går inte just nu.  I stället blir varje fastighets-

ägare delaktig genom att gå igenom handlingarna, fylla i den bifogade röstsedeln  

och lämna den enligt anvisning på röstsedeln. 

Varför behöver man lämna en röstsedel? 

Jo, det är varje fastighetsägares ansvar att se till att samfällighetens gemensamma 

angelägenheter sköts på bästa sätt, samt att ekonomin är i sin ordning. Detta sker 

genom att man tar del av årsstämmohandlingarna med ekonomisk redovisning och 

sedan lämnar sitt godkännande.  

På så sätt har fastighetsägaren tagit sitt ansvar. Därefter tar den utsedda styrelsen  

vid, för att på bästa möjliga sätt utföra det löpande arbetet under året. 

Vilka är samfällighetens gemensamma angelägenheter? 

Samfällighetens gemensamma angelägenheter handlar om: Värme- och vattenför- 

sörjning inkl. värmecentral, bredbandsnät, vägar och gränder, områdesbelysning, 

snöröjning, parker och grönytor, lekplatser, gemensam avfallshantering, spolplattor  

för bilvård m.m. För kv. Getväpplingen även garage och bilparkering.  

Mer information? Frågor? 

Se hemsidan http://jordvapplingen.se   

Vid ytterligare frågor kontakta styrelsen: styrelsen@jordvapplingen.se 

 

Bifogade handlingar att ta del av:                       sid 

- Budgetförslag för år 2021       2 

- Verksamhetsberättelse 1/1-31/12 2020.     4 

- Resultat- och balansräkning för år 2020.   10 

- Revisorernas berättelse.     11 

- Förslag till styrelse och övriga funktionärer för år 2021.    12 

- Röstsedel (färgat papper). Att lämnas in snarast möjligt.   13 

 

http://jordvapplingen.se/
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Verksamhetsberättelse 2020 

Styrelsen för Jordväpplingens samfällighetsförening får härmed avge sin verksamhetsberättelse. 

Aktuella verksamhetsfrågor 

Samfällighetens ekonomi 

Samfällighetens ekonomi är välskött och god. Det finns därför förutsättningar att behålla nuva- 
rande avgiftsnivå även under år 2021; dvs. kronor 2 600 per fastighet och månad. Avgiften ska  
vara samfälligheten tillhanda före slutet av varje månad och avser den månad som följer.  
Observera. Ange alltid din fastighetsbeteckning på inbetalningen!  Underlättar fakturahanteringen. 
 
Kostnaderna har under år 2020 blivit lägre än förväntat, fr.a. genom mild väderlek vilket inneburit 
lägre värmekostnader samt att i princip inget behov av snöröjning fanns förra vintern. För renoverin-
gen av garagetaken i kv. Getväpplingen kunde styrelsen dessutom anta ett betydligt lägre anbud än 
vad styrelsen först förväntat, utifrån olika referensobjekt. Alla planerade upprustningar har dock inte 
kunnat genomföras beroende på svårigheter i att få tag på lämpliga entreprenörer till rimligt pris.  
 
Lagen om förvaltning av samfälligheter (SFS [1973:1150], 19§) ställer krav på att föreningen har 
avsatt medel för att säkerställa underhåll och förnyelse av dess gemensamhetsanläggningar. 
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. 

Genomförda investeringar  

Under det gångna året har bl.a. en upprustning skett vid en av lekplatserna i kv. Jordrevan genom  
att en ny stenmur anlagts. Getväpplingens garagelängor har - för första gången på 47 år - försetts 
med ny takpapp. Förbättrad vägbelysning har installerats i området vid Stora Lekparken, kv. Get-
väpplingen.  

Planerade insatser under år 2021 

Styrelsen arbetar efter en underhållsplan med olika typer av åtgärder vilka genomförs med visst 
intervall, såsom: Inspektioner av undercentralen, undersökning av krypgrunder, slamsugning av 
brunnar m.m. Fr.o.m. 2021 ska också en protokollförd inspektion av varje lekplats genomföras.  
Styrelsen ser behov av ett antal upprustningsarbeten. Eftersom det visat sig svårt eller orimligt  
dyrt att få hit anläggningsföretag den typ av småjobb som vi behöver få utförda kommer vi att 
försöka använda städdagarna till att med gemensamma krafter åstadkomma vissa förbättringar. 
 Det avser t.ex. reparation av staket m.m. samt förberedande för ny lekutrustning i den övre lek-
parken, kv. Getväpplingen, åtgärdande av ett antal ytskador på gångvägar och gränder, att fylla  
upp med jord bakom den nya muren i kv. Jordrevan, liksom sand till sandlådorna på våra lekplatser.  

Planerade investeringar för år 2022 

Styrelsen har fattat beslut om att sommaren år 2022 byta ut värmeväxlare och varmvattenväxlaren  
i samfällighetens fjärrvärmecentral. De nuvarande aggregaten närmar sig slutet på sin förväntade 
livslängd. Det är givetvis bäst att genomföra en så omfattande renovering och ombyggnad som det 
här blir frågan om under sommarmånaderna.  I samband med detta avser vi också låta installera ny 
styrutrustning till centralen som medger avläsning och manövrering på distans. På så sätt går det 
smidigare att vid behov t.ex. öka på vattenmängden i systemet för värmecirkulation även om man 
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inte är plats. Förberedelser för att genomföra ombyggnaden har igångsatts i samråd med Rörmannen 
i Bromma AB. Det rör sig om en omfattande investering, men styrelsen räknar ändå med att kunna  
hantera den inom rådande ram innebärande en fortsatt oförändrad månadsavgift för fastighets-
ägarna. 

Styrelsens arbetsformer år 2020 

Mötesformerna i styrelsen har p.g.a. pandemin blivit annorlunda än brukligt. Styrelsens ärenden har 
därför till betydande del fått avgöras genom per capsulam-beslut vilket innebär att handlingar sänds 
ut med e-post och besvaras på samma sätt. Respektive styrelseledamot tar ställning och meddelar 
detta, därefter skickas resultatet ut till samtliga ledamöter. När ett fysiskt möte senare kan genom-
föras går man igenom och bekräftar gjorda per capsulam-beslut. 

Styrelsen har därutöver sammanträtt i reguljär form vid fyra tillfällen under verksamhetsperioden.  
dvs. på plats och efter årsskiftet 2020/21 genom gemensam uppkoppling i Microsoft Teams.  

 

Drift- och underhållsfrågor 

Ekonomisystem 

Under verksamhetsåret har samfällighetens bokföring överförts från ett PC-baserat system i kassö-
rens dator till en molnbaserad bokförings- och ekonomihanteringstjänst. Det innebär inte enbart 
ökat säkerhet, utan också tillgång till ekonomiöversikt, bokföring och support var som helst, obe-
roende av tid rum och med tillgänglighet för flera. Inledningsvis har det inneburit en hel del merar-
bete och extrainsatser, men nu har samfälligheten ett tillgängligt, uppdaterat ekonomisystem i drift. 
 
Entreprenörer och utförare 

Samfälligheten har avtal med ett antal företag gällande bredband, elektricitet, fjärrvärmeleveran-  
ser, parkeringsövervakning, sophämtning, snöröjning, besiktning av undercentral, m.m. Ett antal 
entreprenörsföretag som styrelsen har goda erfarenheter av anlitas återkommande vid t.ex. elarbe-
ten, underhåll och reparation av VVS-system, slamsugning av brunnar m.m. 
 
Exploateringen av Björnmossevägen 

I en motion till årsstämman 2018 yrkades att stämman ställer sig negativ till den planerade omfat-
tande exploateringen av Björnmossevägen samt uppdrar till styrelsen att motverka och söka minska 
effekterna av den. Årsstämman biföll reservationslöst motionen. Årsstämman 2020 gav styrelsen i 
uppdrag att även fortsättningsvis söka motverka och minska effekterna för samfälligheten och dess 
boende av en omfattande exploatering av Björnmossevägen.  

Det som gäller Björnmossevägen nu - i januari 2021 - är att staden håller på att ta fram ett justerat 
förslag baserat på inkomna synpunkter efter det samråd som var och samrådsperioden där vi boende 
fick skicka in synpunkter. Enligt projektledaren på Stadsbyggnadskontoret finns för närvarande inget 
tidsplan när det ska presenteras. 

Kontoret har reviderat förslaget och tagit bort några kroppar av flerfamiljshus borta mot kurvan mot 
Sörgårdsvägen vid f.d. vändplanen och sänkt antalet våningar där. Dock är det tyvärr fortfarande 
aktuellt med 5-6 våningshus från Coop/Björnbodahallen och en bit bort förbi husen uppe på 
Blåarvsgränd. Samfällighetens styrelse avser i enlighet med gjorda stämmobeslut att fortsätta sitt 
stöd till Nätverket Kälvesta avseende möjliga gemensamma insatser och återkommer när det är  
särskilt viktigt för boende att ta kontakt med och söka påverka politikerna i Stadshuset. Vad gäller 
samlad information om detta se Facebooksidan ”Nybyggnation Kälvesta” - och på www.kalvesta.se 
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Fjärrvärme 

Drygt femtio procent av föreningens samlade kostnader avser leverans av fjärrvärme för värme och 
varmvatten. Det är därmed angeläget att ha god kontroll på att samfällighetens fjärrvärmecentral 
levererar på ett optimalt sätt. Styrelsen har haft representanter för Stockholm Exergi här för att gå 
igenom driften.  

De data vi fått presenterade visar att vi har en mycket jämn energiförbrukning, med obetydliga 
variationer över åren. Det finns därtill ett nära och mycket samlat samband mellan 
dygnsmedeleffektuttag och utetemperatur. Detta visar på att vår anläggning är väl intrimmad och 
funktionsduglig. Sambandet är också mycket bra mellan den värme vi tar emot och den returvärme vi 
lämnar ifrån oss. Det energivärde som samfälligheten tar ut, uttryckt i effekt per uppvärmd 
kvadratmeter, ligger också mycket nära det riktvärde Stockholm Exergi redovisar. Föreningen har fått 
ta emot erkännande för att vi har så pass god kontroll på anläggningen och dess drift.  

Parkeringsmöjligheter i kvarteret Getväpplingen 

Det är ont om parkeringsplatser i kvarteret Getväpplingen. Parkeringsplatserna där skall kunna 
disponeras för besökare, hemtjänstpersonal och hantverkare, samt för tillfällig uppställning, max  
en bil per fastighet – avseende fordon som regelmässigt är i bruk. Med ”tillfällig uppställning och 
regelmässigt bruk” avses här att fordonet är i drift flera gånger i veckan. För de boende i kvarteret 
finns en garageplats per fastighet medan p-platserna utomhus motsvarar 0,5 platser per fastighet. 
Vid parkering ska därför i första hand det egna garaget i kvarteret alltid användas för parkering och 
aldrig mer än ett fordon per fastighet på parkeringen utomhus. 

Garagen får absolut inte användas som lagerutrymme så att fordon inte kan ställas in där,  
utan därför ständigt tar i anspråk en plats på de gemensamma parkeringsplatserna utomhus.  
För tillkommande parkeringsbehov hänvisas till lokalgatan utanför samfälligheten. För behov  
av ytterligare förråd än bostaden hänvisas till Shurgard, City Self-Storage Vinsta och liknande företag. 

Boende i kvarteret Getväpplingen har eluttag i sina garage för motor- eller kupévärmare. Avgiften för 
att använda el för ett av dessa är som tidigare 200 kr per år, 400 kr för båda. Det ingår i villkoren att 
alla som använder el för dessa ändamål måste ha ett tidur kopplat till värmeaggregatet. Det är abso-
lut otillåtet att ladda elbilar från uttagen i garagen eller vid spolplattan. Det handlar både om elsäker-
het och om konvenans.  

Nyligen tillgreps – återigen – katalysator från fordon som är parkerat på p-platsen. Vi kan alla söka 
hålla skärpt uppsikt. Dessvärre är en sådan stöld är ett ögonblicks verk.  Det är ytterligare en anled-
ning att alltid ställa in fordonet i garaget.  
 

Snöröjning, sandning. sophämtning och återvinning 

Samfälligheten har - liksom föregående år – avtal med företaget Westpoint för snöröjning och 
sandning. Under vintern år 2020 förekom extremt lite snöfall och därmed nästan inget behov av 
dessa tjänster. Sophämtning har genomförts av Stockholm Vatten Avfall AB. Inga anmärkningar  
har förekommit på denna under det gångna året. Företaget Lövhagen Mark & Trädgård AB sva- 
rar för återkommande rengöring, översyn och underhåll av sopkassunerna. 
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Säkerhet och miljö 

Var rädda om varandra, men allra mest rädda om alla barn som bor och vistas här. Samfällighetens 
alla gränder och tillfartsvägar är gångfartsområde dvs. 7-8 km/tim. De allra flesta respekterar detta. 
Om någon - t ex en varuleverantör - håller för hög hastighet kan man vänligt uppmärksamma denne 
på fartrestriktionerna. Viktigt är att den som känner oro för trafiksituationen rapporterar detta till 
någon i styrelsen eller till styrelsens gemensamma e-postadress när det avser behov av strukturella 
åtgärder. 

I kvarteret Jordrevan har varje farthinder, ”flexibumps” fått en fadder som övervakar att de ligger  
rätt samt tar bort dem inför snösäsongen. Faddrar för våra flexibumps i kvarteret Jordrevan är: 
 
vid Renfanegränd 5:  Åman/Sterner/Bonds          vid Renfanegränd 23: Klintevall  / Folke Johansson 
vid Renfanegränd 51: Höjer                                      vid Renfanegränd 59: Aspling 

 
Eldsvådor kan ofta bli förödande i bostadsområden som vårt. Det finns två viktiga åtgärder för att 
motverka dessa. För det första, se alltid till att alla gränder och vändplaner hålls fria liksom infarten 
till området till/från Blåarvsgränd (gulmarkerat). Detta så att utryckningsfordon omedelbart kan ta  
sig in i och fram i området och ställas upp vid befintliga brandposter i våra båda kvarter. För det 
andra, se till att det finns fungerande släckningsutrustning i den egna bostaden. Se hemsidan. Det 
finns en brandpost i kv Getväpplingens vändplan och två på Renfanegränd, lokalgatan, varifrån 
brandkåren hämtar sitt vatten i form av en järnlucka i gatan. Om t ex ett fordon, levererade varor 
eller något annat hindrar åtkomst till dessa när en brand uppstår ligger vi risigt till.  
Vet du var luckorna till den närmaste av brandposterna finns? Se röda skyltar! 
 
Med vårt gemensamma larmsystem, Coyards, kan vi snabbt varna och uppmärksamma övriga 
boende vid brand, inbrott, hot, olyckor m.m. För närvarande är 70 personer boende i samfäl- 
ligheten anslutna. Alla vuxna och ungdomar som bor här och som så önskar har möjlighet att  
ansluta sig till detta system. Se hemsidan. Vi deltar liksom tidigare i samarbetet med polisen i 
Grannsamverkan mot brott. Se samverkanmotbrott.se. Kontaktperson är kommunpolis Samuel  
Sjöö. samuel.sjoo@polisen.se 
 
Styrelsen uppmanar alla att endast använda sig av seriösa hantverkare med väl dokumenterad  
och registrerad verksamhet. Alltså - inga svartjobbare hit! Att leja arbetskraft från gatan, typ 
”asfaltläggare” och företag som saknar F-skattebevis är rent oansvarigt, innebärande en bety- 
dande risk för att dra problem/brottslighet till området, för sig själv, sina grannar och för samfäl-
ligheten i sin helhet.  

Vid ägarbyte av fastighet 

I samband med ägarbyten ska styrelsen meddelas samt information lämnas till de nya ägarna om 
samfälligheten, dess avgifter, årsstämma, regler m.m. samt att det material om fastigheterna som 
finns överlämnas. Vi hänvisar även till föreningens ”Handbok för nyinflyttade”. Den innehåller 
värdefull läsning för alla boende i samfälligheten och finns att ladda ner från hemsidan. 

 

 

 

mailto:%20samverkanmotbrott.se
mailto:samuel.sjoo@polisen.se
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Övrigt 

Styrelsen överlämnade i somras en minnesgåva i form av ett bidrag till cancerfonden för att hedra 
minnet av Kjell Jarlegård, föreningens mångårige ordförande, i samband med Kjells bortgång den 13 
juni. Slutligen vill styrelsen passa på att varmt tacka vår avgångne kassör Peter Svensson för värde-
fulla insatser under årens lopp samt att han välvilligt ställt sig till förfogande även efter sin avflytt-
ning i maj, utifrån de särskilda förutsättningar som uppstått med pandemin.  
 

                                              Styrelsen tackar härmed för det gångna året 

                                

                                                      Kälvesta den 18 februari 2021 
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Styrelse och övriga funktionärer verksamhetsåret 2020 
 
Styrelsens ordinarie ledamöter (utom ordföranden) väljs för två år i taget. Föreningens ordförande och övriga 
förtroendevalda väljs för ett år i taget. Vid årsstämman valdes följande personer.1  
 

Styrelse 
Ordförande  Mats Söderberg Getväpplingen 
Sekreterare  Anders Klintevall Jordrevan    vald 2020 
Kassör  Ava Pettersson Getväpplingen vald 2020 
Ledamot  Björn Sorkin  Jordrevan  vald 2020 
Ledamot  Niklas Henningsohn  Getväpplingen vald 2019 
Ledamot  Andreas Dahl  Jordrevan  vald 2019 
    
Suppleant  Matias Johansson Getväpplingen 
Suppleant  Folke Johansson  Jordrevan 
Suppleant  Michaela Björn Getväpplingen 
Suppleant  Renée Höjer  Jordrevan 
Suppleant  Björn Pettersson Getväpplingen 
 

Revisorer 
Revisor  Magnus Ahlin  Jordrevan 
Revisor  Kalle Wallin  Getväpplingen 
Revisorssuppleant Karin Wedenius Jordrevan 
Revisorssuppleant Johan Svahn  Getväpplingen 
 

Valberedning 
Ledamot, sammankallande Per Andersson  Getväpplingen 
Ledamot  Robert Stenlund Jordrevan 
Ledamot  Charlotte Jonsson Jordrevan   
 

Kontaktpersoner  
Bredbandsfrågor Matias Johansson Getväpplingen 
Grannsamverkan Therese Wallin Getväpplingen 
              Erik Renner  Jordrevan 
  Anders Hellqvist Getväpplingen 
Kvartersförråd, gräsklippare Andreas Dahl  Jordrevan 
  Mats Söderberg Getväpplingen 
Snöröjning, sandning, Erik Renner  Jordrevan 
och sophämtning Niklas Henningsohn Getväpplingen 
  Andreas Dahl  Jordrevan 
Spolplattor  Björn Pettersson Getväpplingen 
Undercentral  Niklas Henningsohn Getväpplingen 
 
 

 

 

  

 

                                                             
1
 Styrelsens ordinarie ledamöter konstituerades därefter som sekreterare, kassör respektive övriga ledamöter. 
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Resultat- och balansräkning för år 2020 
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Revisorernas berättelse 
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Förslag till styrelse och övriga funktionärer 
Valet avser för ett år i taget om inte annat särskilt anges 

 

 

 

Valberedningens förslag till förtroendavalda 

Ordförande: Mats Söderberg (G), omval 

Ledamöter (2 år): Andreas Dahl (J), omval, Niklas Henningsohn (G), omval.  

Övriga ordinarie ledamöter är valda år 2020 för två år framöver dvs. till år 2022. 

Suppleanter: Matias Johansson (G) omval, Folke Johansson (J). omval, Renée Höijer (J) omval  

och Björn Pettersson (G), omval. 

Revisorer: Magnus Ahlin (J), omval, Kalle Wallin (G) omval. 

Revisorssuppleanter: Johan Svahn (G) omval och Karin Wedenius (J) omval. 

Kontaktpersoner: 

Gemensamma bredbandsfrågor: Matias Johansson (G), omval. 

Grannsamverkan: Erik Renner (J), omval, Therese Wallin (G), omval, Anders Hellqvist (G), omval. 

Kvartersförråd: Andreas Dahl (J), omval, Mats Söderberg (G), omval. 

Snöröjning, sandning, sophämtning: Andreas Dahl (J), omval, Niklas Henningsohn (G) omval. 

Spolplattor: Björn Pettersson (G), omval. 

Undercentral: Niklas Henningsohn (G), omval. 

 

 

Styrelsens förslag till valberedning 

Valberedning: Per Andersson (G), omval, Robert Stenlund (J) omval, Charlotte Jonsson (J) omval. 

 

 

 

 

 

             


