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Kallelse till årsstämma 

      

 

 

 

 

 

 

Till dig som är fastighetsägare i Jordväpplingens samfällighetsförening. 

 

Fastighetsägare i samfälligheten har i uppgift att utifrån årsstämmohand-

lingar och delaktighet i årsstämma ta ett ansvar för att verksamheten i före-

ningen genomförs på ett regelrätt och effektivt sätt och att den styrelse och 

de övriga förtroendevalda som väljs får bästa möjliga förutsättningar att 

verka.  

Det är vi själva, vi som bor här, som driver vår samfällighet efter bästa för-

måga. Skött på ett rådigt sätt ger oss verksamheten en väl fungerande 

boendesituation till rimlig kostnad. Verksamheten blir precis så bra och 

effektiv som de gemensamma ansträngningarna av oss boende här leder till, 

varken mer eller mindre.                 

Det handlar god om ekonomisk hushållning, om drift och underhåll avseende 

värme, vatten, hushållsavfall, snöröjning, fiber och kabel-TV, vägar och 

gränder, vägbelysning, lekplatser, gemensamma grönytor m.m. 

Enligt våra stadgar ska årsstämma genomföras under mars eller april varje 

år på tid och plats som styrelsen anger. Styrelsen kallar därför till ordinarie 

årsstämma torsdagen den 9 mars 2023, kl. 19.00 i Björnbodaskolans matsal,  

Skogsnävegränd 3.                                .         

 

                                Välkommen till årsstämman! 
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Förslag till dagordning 

                                        Ordinarie årsstämma 2023. 
 
 
Tid:   Torsdagen den 9 mars 2023, klockan 19.00 
Plats: Björnbodaskolans matsal, Skogsnävegränd 3. 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Mötets öppnande och upprop av medlemmarna. 
2. Godkännande av dagordning. 
3. Val av: - ordförande vid stämman. 

             - val av mötessekreterare.  
              - 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) Snöröjning, sandning och sophämtning G/J 
v) Undercentral för värme- och vattenförsörjning 
vi) Spolplattor 

                                       - valberedning 
10. Fastställande av ersättning till styrelsen och revisorerna. 
11. Förslag till utgifts- och inkomststat samt fastläggande av debiteringslängd. 
12 Övriga frågor. 
14. Beslut om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt. 
15. Stämmans avslutning. 
  
 

 

Föreningens räkenskaper finns tillgängliga hos Avci Redovisning Krossgatan 25, 162 50 Vällingby.  
Medlemmar som är förhindrade att delta på stämman kan lämna fullmakt till annan medlem.  

Närvarande medlem får dock inneha högst en (1) fullmakt. 
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Verksamhetsberättelse  

Styrelsen för Jordväpplingens samfällighet avger härmed sin verksamhetsberättelse för år 2022. 

Styrelsens arbete  

 

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft sammanträde vid åtta tillfällen. Mötestillfällena 
finns i förhand angivna på hemsidan, jordvapplingen.se. Där finns föreningsinformationen samlad. 

Avgifter, investeringar, uppföljning. 

 

Avgifter 
Månadsavgiften är i enlighet med den förra årsstämmans beslut 2 900 kr per fastighet. Det innebar 
en höjning med 300 kr fr.o.m. april 2022. Detta efter det att avgiften legat fast på samma nivå under 
en lång följd av år. Förändringen motiverades då av att vi behövde ta höjd för nödvändiga investerin-
gar under det gångna året samt för kommande utgiftsökningar.  

Investeringar 
Under sommaren 2022 byttes värmeväxlare och varmvattenväxlare ut i samfällighetens fjärrvärme-
central eftersom den tidigare utrustningen från år 1998 befann sig i slutet av sin förväntade livslängd. 
Den visade under senare år tecken på korrosion och igenslamning. Samtidigt byttes cirkulationspum-
pen för kvarteret Jordrevan ut, liksom pumpen för varmvattencirkulation. Arbetet genomfördes av 
Rörmannen i Bromma AB. Kostnaderna för detta uppgick till cirka 450 000 kr inkl. moms. Den nu 
installerade utrustningen kan förväntas fungera fram till mitten - slutet av 2040-talet.  

En bit in på året blev det känt att Stockholms stad alldeles i slutet av år 2021 fattat beslut om 
obligatorisk matavfallshantering för alla hushåll i staden från och med 1 januari 2023. Det var därmed 
inget som hade förutsetts i föreningens budget. Styrelsen fick nu ordna två stycken Minicollectors, en 
för vardera kvarteren, vilka placerats i anslutning till befintliga sopanläggningar. Matavfall ska lämnas 
i särskilda påsar. Särskild information om matavfallssorteringen har gått ut till alla boende och finns 
också tillgänglig på föreningens hemsida. Kostnaderna för denna investering har uppgått till cirka 
150 000 kr inkl. anläggningsarbete och moms. 

Driftkostnader 
För 2022 fanns ett underskott på drygt 400 000 kr budgeterat, eftersom det bedömts funnits erfor-
derligt med tillgångar att disponera. Emellertid har kostnaderna för snöröjning, hushållsavfall, elek-
tricitet och i synnerhet vatten överstigit budget. I det senare fallet har det haft med en eftersläpande 
vattenavläsning för flera år att göra. Det oförutsedda ordnandet av matavfallsbehållarna har påver-
kat investeringsmedlens omfattning i betydande grad. 

Den generellt snabba kostnadsutvecklingen på grund av omvärldshändelser och inflation har säkert 
inte undgått någon. Det kommer att påverka samfällighetens ekonomi i än högre grad än vad som 
kunde förutses för ett år sedan. Bland de ökningar som under hösten aviserats för år 2023, med start 
redan den 1 dec 2022 finns följande: 

- Bredband Telenor  +   7 % 
- Fjärrvärme  Stockholm Exergi +   8 %  
- El  Fortum, Ellevio +   9% 
- Avfall  Stockholm VA  + 18 % 
- Vatten Stockholm VA  + 25 % 
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För samfälligheten i sin helhet kan detta förväntas innebära en kostnadsökning för fjärrvärme med 
100 000 kr/år, samt med 60 000 kr för vatten och 20 000 kr för avfall dvs. totalt cirka 200 000 kronor. 
För varje fastighet motsvarar de aviserade förändringarna en kostnadsökning på drygt 200 kr per 
månad. Även kostnaderna för el kommer sannolikt att öka betydligt. Styrelsen räknar med att i ett 
kortare perspektiv kunna hantera dessa ökningar genom att reducera ramen för investeringar jäm-
fört med de närmast föregående åren, en viss minskning av vattenkostnaden samt viss minskning av 
eget kapital. Om ökningarna av driftskostnaderna fortsätter uppåt återstår endast att höja avgiften 
kommande år. Sammantaget anser sig styrelsen dock mot bakgrund av rådande finansiell status och 
övriga omständigheter kunna föreslå en oförändrad månadskostnad för år 2023. Detta i avvaktan på 
hur kostnadsutvecklingen kan bedömas bli något efter de förhållanden rådande som råder just nu. 
För innevarande år innebär detta oförändrad månadsavgift. Styrelsen föreslår därför att: 

 avgiften till samfälligheten för varje fastighet för år 2023 behålls på 2 900 kr/månad för 
såväl Getväpplingen (G) som Jordrevan (J). 

Uppföljning och kontroll 
 
Styrelsen arbetar efter en underhållsplan med olika typer av åtgärder vilka genomförs av olika före-
tag med visst intervall, såsom: inspektioner av undercentralen, undersökning av krypgrunder, slam-
sugning av brunnar m.m. Styrelsen har också beslutat om att och hur en protokollförd inspektion av 
varje lekplats ska genomföras. Detta finns redovisat under en särskild flik på samfällighetens hem-
sida.  

I november 2021 genomfördes den senaste besiktningen av krypgrunderna. Det visade sig finnas 
läckage under flera fastigheter, förekomst av fukt vid ett drygt dussintal fastigheter, vissa skador på 
rör och isolering, förvaring av trävirke och organiskt material som bidrar till mögelangrepp, samt 
förekomst av råttor. Avseende vissa av dessa skador har styrelsen redan kontaktat respektive 
fastighetsägare och återkommer inom kort till övriga berörda. Det är sedan dennes ansvar att se till 
att lämpliga åtgärder vidtas, själv eller i samverkan med andra grannar beroende på skadans art.  

Driftfrågor 

 
Ekonomihantering 
 
Månadsavgiften betalas i förskott. Den ska alltid vara föreningens konto tillhanda vardagen inför 
månadsskiftet till den månad som betalningen avser. Ange alltid fastighetens beteckning - t.ex. 
Jordrevan 40 eller Getväpplingen 44. Inte bara ett namn! Då underlättas bokföringen betydligt. 

En mindre krävande ekonomihantering har visat sig alltmer nödvändig eftersom förutsättningarna 
blivit alltmer komplexa. Våra båda förutvarande kassörer Peter Svensson och Ava Pettersson har i tur 
och ordning bedrivit viktiga insatser avseende att utveckla och modernisera arbetet med vår eko-
nomi. Peter såg bl.a. till att vi fick till stånd ett molnbaserat system, som använde sig av bok-
föringssystemet ”Visma Spcs”, åtkomligt för flera användare och därmed mer transparent. Ava har i 
sin tur möjliggjort att hanteringen av ekonomisystemet med bokföring, betalning och redovisning har 
kunnat överföras till extern bokföringsfirma. Detta har lett till att vi under året inlett ett samarbete 
med bokföringsfirman Avci Redovisning med kontor vid Krossgatan i Vinsta. Där hanteras nu vår sam-
lade redovisning, löpande in- och utbetalningar, samt påminnelser i ett system ”Björn Lundén 
bokföring”. En programvara tillhandahålls så att några i styrelsen vid varje tillfälle kan ha en samlad 
bild av mottagna fakturor, obetalda respektive betalda räkningar, översikt över intäkter och utgifter, 
kontobehållning mm. Attestering sköts av två styrelseledamöter. Samarbetet med har inneburit en 
stor arbetsbesparing samtidigt som det skapat betydligt bättre förutsättningar för löpande ekono-
misk uppföljning och kontroll, ökad trygghet i fakturahanteringen och smidigare arbete med bokslut.  
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Samfälligheters skyldighet att betala moms  

Skatteverket har i februari 2022 redovisat en ändrad syn på samfällighetsföreningars skyldighet att 
momsregistrera sig och betala moms. Verkets nya tolkning sker utifrån domar som fattats av EU-
domstolen. Den innebär att samfällighetsföreningar numera är att betrakta som bedrivande en själv-
ständig ekonomisk verksamhet. Samfällighetsföreningen ska därmed ta ut mervärdesskatt med ut-
gångspunkt i de ersättningar medlemmarna betalar, s.k. utgående moms. Skattesatsen är 25 procent. 
Styrelsen har därför ansökt om att bli momspliktig hos Skatteverket. Momsreglerna tillämpas i 
föreningen fr.o.m. januari 2023.  Den utgående momsen får kvittas mot momsen på de fakturor 
föreningen betalar. Denna momsplikt leder inte i sig till behov av höjda avgifter för medlemmarna. På 
årsbasis förväntas det hela bli ett nollsummespel dvs. utgående moms balanseras mot ingående 
moms. Det skapar dock ett merarbete vad gäller föreningens bokföring, kvartalsvisa momsrap-
porteringar och momsinbetalningar till Skatteverket. Det leder därmed till ytterligare administrativa 
bördor och möjligen vissa kostnader för samfälligheten. Resultat- och balansräkningar samt budget 
kommer i föreningens handlingar även i fortsättningen att redovisas exklusive moms. 

Entreprenörer och utförare 
 
Samfälligheten har liksom tidigare år avtal med ett antal företag gällande bredband, elektricitet,  
 

- Avfallshantering,    Stockholm Vatten och Avfall 
- Elarbeten,    JHL AB Jerry Hamrén 
- Fjärrvärmeleveranser,    Stockholm Exergi 
- Kontroll och service av sopkassuner,   Lövhagen Mark & Trädgård 
- Kontroll och besiktning av fjärrvärmecentralen,  Schneider Electric 
- Parkeringsövervakning,   Stockholm Parkering AB 
- Snöröjning, sandning,    Westpoint Mark- och Fastighetsteknik 
- Vatten och avlopp,    Stockholm Vatten och Avfall 
- VVS-arbeten,    Rörmannen i Bromma 

 

Av de ovanstående är föreningen av infrastrukturella skäl i princip hänvisade till viss given leverantör, 
i andra har marknadsmässiga avtal skrivits om fortlöpande leveranser över tid. Ett antal entre-
prenörsföretag som styrelsen har goda erfarenheter av anlitas återkommande t.ex. vid elarbeten, 
underhåll och reparation av VVS-system, slamsugning av brunnar mm.  

 
Exploateringen av Björnmossevägen för flerfamiljshus 
 
I en motion till årsstämman 2018 yrkades att stämman ställer sig negativ till den planerade 
omfattande exploateringen av Björnmossevägen samt uppdrar till styrelsen att motverka och söka 
minska effekterna av den. Årsstämman biföll enhälligt motionen. Årsstämmorna 2020, 2021 och 
2022 gav styrelsen fortsatt mandat att förhindra en sådan för samfälligheten så pass ingripande ex-
ploatering.  
 
Det gångna året har insatserna fr. a. varit inriktade på synpunkter på det nu redovisade planförslaget 
för Vinsta - Johannelund. Styrelsen konstaterade att planerna medför ett tillskott av uppskattnings-
vis 10 000 - 12 000 nya invånare vilket utgör mer än en fördubbling av invånarantalet i Vinsta och 
Kälvesta. Härtill kommer en mängd nya arbetsplatser. Styrelsen framhöll vikten av att med en så stor 
befolkningsökning skapa förutsättningar för rörelsemönster, sammanhang och integration i stads-
delarna i sin helhet. Därför borde staden mer tydligt värna om de befintliga huvudstråken i Vinsta 
och Kälvesta, Skattegårdsvägen, Sörgårdsvägen och Björnmossevägen så att de vidmakthålls som 
”gröna samband”, bestående av separata gång- och cykelvägar avskilda från vägarnas fordonstrafik. 
Dessa gångvägar ska därför inte anses som lovliga ytor för kommande exploatering av insprängd 
husbebyggelse, framhåller föreningen. Björnmossevägen framhölls som ett viktigt stråk i ett ”grönt 
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samband” för barn, gång- och cykeltrafikanter, motionärer, förskolans och skolans aktiviteter samt 
det rörliga friluftslivet i övrigt.  Detta medför enligt föreningens yttrande starka skäl för att inte ex-
ploatera Björnmossevägen med tidigare planerade hyreshuskaserner i form av ”urbant stråk”. 
Planerna som redovisades år 2017 på att spränga in ”Stockholmshus” i grönstråket och parkvägar 
längs Björnmossevägen är från stadens sida inte skrinlagda. 

 Styrelsen föreslår att stämmans uppdrag till styrelsen i exploateringsfrågan kvarstår. 
 

Fjärrvärme 

 
Omkring hälften av föreningens samlade kostnader avser leverans av fjärrvärme för värme och 
varmvatten. Det är därmed av stor vikt att samfällighetens fjärrvärmecentral levererar optimalt.  

Energiåtgången hänger samman med flera faktorer, utomhusklimat i form av en kall eller varm 
vinter, förbrukningen av varmvatten - vilken tenderade att öka när fler vistades hemma vardagar 
under pandemin - samt anläggningens egen inre effektivitet. Styrelsen har årligen genomgångar med 
representanter för vår fjärrvärmeleverantör, Stockholm Exergi, för att säkerställa effektivt utfall och 
optimal verkningsgrad hos oss som fjärrvärmekund. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser av 
vad installationen av nya värme- och varmvattenväxlare för fjärrvärmesystemet under år 2022 inne-
burit i dessa termer. 

I flera fastigheter upplevdes de boende det som att det var kyligt i sina bostäder under den gångna 
hösten, dock inte i alla. Styrelsen har därför fortlöpande låtit kontrollera fjärrvärmecentralen vilken 
har konstaterats leverera värme som den ska. Man kan dock inte alltid utesluta att det uppstår följd-
fel till följd av installationen exempelvis i inloppsventiler till enskilda fastigheter. De som upplevde 
kyla uppmanades då kontakta Rörmannen, gärna gemensamt, vilket flera fastighetsägare gjorde. 
Återkopplingen från Rörmannen vad gäller att undersöka enskilda fastigheter har dock tyvärr varit 
bristfällig. Styrelsen har nyligen haft möte med företaget om detta. De som fortfarande upplever 
problem med värmen uppmanas därför nu att ta förnyad kontakt med Rörmannen, gärna med kopia 
till styrelsen@jordvapplingen.se. Därmed får styrelsen större möjlighet att kontrollera att de begärda 
åtgärderna från enskilda fastighetsägares sida verkligen verkställs av entreprenören. Styrelsen 
kommer fortsätta att följa upp detta.  

Laddningsmöjligheter för elfordon i framtiden, kvarteret Getväpplingen 

Utvecklingen på elbilsmarknaden går fort. Andelen elbilar av alla nyregistrerade har ökat exponenti-
ellt, med en årlig fördubbling under en femårsperiod. Tidigare bedömningar har lutat åt att år 2024 
förväntas hälften av alla nya bilar vara elbilar. Återstår att se hur den bedömningen står sig med tan-
ke på det förändrade samhällsekonomiska läget och de nyligen försämrade villkoren av regeringen.  

Mycket talar ändå för att vi behöver ha en beredskap för detta i våra av samfälligheten gemensamt 
ägda parkeringsgarage i kv. Getväpplingen. Som boende här kan man behöva man veta vilka förut-
sättningar som gäller för att kunna skaffa en elbil med laddningsmöjlighet här när det börjar bli dags 
att skaffa ett nytt fordon.   

En arbetsgrupp bestående av ett antal boende har berett frågan. Frågor som behandlats gäller bl.a: 
uppgradering av elsystemet, nätfördelare för effektdelning, brand- och försäkringsfrågor, förutsätt-
ningar för statligt investeringsstöd, juridiska förutsättningar, olika tekniska möjligheter för individuell 
debitering av brukare m.m.  

I detta arbete har haft som utgångspunkt varit att ingen boende skall tvingas in i systemet utan att en 
fastighetsägare ansluter sig när den finner det önskvärt och då bestrider kostnaderna för en 
anslutning vid aktuell tidpunkt. För att kunna hålla nere sådana kostnader är det rimligt att man styr 
upp detta till en möjlighet som inträffar med viss periodicitet t.ex. med ett par års mellanrum och 

mailto:styrelsen@jordvapplingen.se
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därmed reducera de gemensamma kostnaderna för dem som då önskar ”kliva på”. En nyckelfråga är 
nu att få en så god bild av den målgruppen som möjligt, dvs. intresset och behovet av elbilsuttag 
samt vid vilken tidpunkt t ex i närtid eller lite längre fram. Därför planeras en enkät till alla boende i 
Getväpplingen under maj-juni 2023. Detta blir i så fall en uppföljning av den enkät som genomfördes 
våren 2021. Den av regeringen avskaffade klimatbonusen den 8 november 2022 kan dock möjligen 
dämpa intresset just nu. Arbetsgruppen består av Andreas Kinger, Mathias Johansson (nr 22), Emelie 
Swahn, Björn Björkman, Gustav Lundin och Mats Söderberg. 

Parkeringsmöjligheter i kv. Getväpplingen (G). 

 
Det är ont om parkeringsplatser i kvarteret Getväpplingen. Varje fastighet disponerar här en garage-
plats och p-platserna utomhus motsvarar endast 0,5 platser per fastighet.  Utomhusparkeringarna 
skall kunna disponeras för besökare, hemtjänstpersonal och hantverkare, samt för tillfällig uppställ-
ning, max en bil per fastighet, avseende fordon som regelmässigt är i bruk. All parkering i området 
utanför p-platserna är förbjuden. Vid parkering ska därför i första hand alltid det egna garaget an-
vändas och aldrig mer än ett fordon i taget per fastighet på parkeringen utomhus. För eventuellt till-
kommande parkeringsbehov hänvisas till uppställning på lokalgatan utanför samfälligheten. De båda 
platserna för biltvätt kan därutöver under vinterhalvåret (25 okt – 25 apr) användas för korttidspar-
kering, max 24 timmar åt gången.  

Garagen får absolut inte användas som lagerlokal så att så att fastighetsägaren därigenom alltid tar i 
anspråk en p-plats utomhus på de gemensamma parkeringsytorna. Behovet av tillkommande förva-
ringsutrymmen får den boende ordna på annat sätt, till exempel genom ett magasineringsföretag. 
Styrelsen hade avsett att ordna en översyn av garagedörrarna under 2022 men detta genomförs nu 
våren 2023 eftersom det aktuella serviceföretaget visade sig ha helt fullt i orderböckerna förra året.  
 

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 förbjudet att ladda elbilar från uttagen i garagen eller vid spolplattan. Det handlar både om sä-
kerhet och om konvenans.  

Säkerhet och miljö 

Samfällighetens alla gränder och tillfartsvägar är gångfartsområde dvs. 7 km/tim. Om någon varule-
verantör håller för hög hastighet kan man vänligt uppmärksamma denne på fartrestriktionerna. I 
kvarteret Getväpplingen finns en hastighetstavla på en plats med skymd sikt invid övre lekparken 
vilken visar aktuell fart. I röda siffror om hastigheten överstiger gångfart. I båda kvarteren finns 
”flexibumps” utlagda för att hålla farten nere, vilka tas bort inför snöröjning. Det finns ett antal 
faddrar till farthindren som övervakar att de ligger rätt samt tar bort dem inför snöplognigen. 

I kvarteret Jordrevan: Renfanegränd 15 Rolf och Elisabeth Jansson, Renfanegränd 43: Håkan Larsson 
Renfanegränd 51: Höjer,  Renfanegränd 59: Aspling. I kv. Getväpplingen är familjen Hellqvist faddrar. 

Med vårt gemensamma larmsystem, Coyards, kan vi omedelbart larma övriga boende vid inbrott, 
skador, brand, hot, olyckor och olycksrisker, och när personer som skapar misstanke rör sig i 
området. Det ska däremot inte användas som diskussionsforum för allehanda personliga uppfatt-
ningar eller egna spekulationer om vad som är orsak och verkan. För närvarande är 70 personer som 
bor i samfälligheten anslutna. Alla vuxna och ungdomar som bor här och som så önskar har möjlighet 
att ansluta sig till detta system. Viktigt är att funktionen aktiveras så att du som användare verkligen 
uppmärksammas direkt genom mobiltelefonen när det händer något anmärkningsvärt i våra kvarter. 
Se hemsidan. Dessvärre har det under året förekommit inbrott, vilket oftast är ett ögonblicks verk.  Vi 
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deltar liksom tidigare i  samverkanmotbrott.se. Den kommunpolis stationerad i Vällingby vilken håller 
i det brottsförebyggande arbetet i vårt område är Jonas Jeffsell.  

Observera att vändplanen invid Blåarvsgränd 48 är uppställningsplats för brand- och räddningsfordon 
vid tillbud. Där finns vattenpost för brandbekämpning avseende hela kv. Getväpplingen. Därför 
behöver den alltid hållas fri, den måste kunna tas i bruk omedelbart. Motsvarande gäller för kv. 
Jordrevan vändplanen vid Renfanegränd 71, invid förskolan Renfanan, där kvarterets brandpost är 
belägen. Brandpostuttagen finns under en lucka i marken invid dessa vändplaner markerad med röd 
skylt på stolpe. Blockeras dessa luckor har brandkåren inte tillgång till vatten om eldsvåda uppstår. 

Områdesbelysningen har av trygghetsskäl förstärkts med belysning vid den nedre parkeringsplatsen 
samt vid den övre lekparken i kvarteret Getväpplingen. 

Vår- och höststädning 

Vår– och höststädningar har genomförts med gott resultat den 23 april respektive den 22 oktober.  
Vi hyrde i båda fallen rymliga avfallscontainrar från Ragn-Sells, en för varje kvarter, vilket fungerade 
smidigt. Deltagandet var som förväntat högt. Städdagarna fyller inte minst en viktig social funktion 
för oss som bor här med gemensamma insatser, grannkontakt och avslutning med gemensam fika.  

                                        

mailto:%20samverkanmotbrott.se
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Styrelse och andra förtroendeuppdrag 2022 

 

Styrelsens ordinarie ledamöter utom ordföranden väljs för två år i taget. Övriga väljs för ett 
år i taget. Vid årsstämman år 2022 valdes följande personer. 
 
 
Styrelse 

 

Ordförande  Mats Söderberg Getväpplingen  
Sekreterare  Anders Klintevall Jordrevan     vald 2022 
Ledamot  Niklas Henningsohn  Getväpplingen  vald 2021 
Ledamot  Andreas Dahl  Jordrevan     vald 2021 
Ledamot  Christoffer Stenbeck Getväpplingen  vald 2022 
 
Suppleant  Renée Höjer  Jordrevan  
Suppleant  Matias Johansson Getväpplingen 
Suppleant  Håkan Larsson Jordrevan 

Suppleant, ekonomi Ava 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  Charlotte Johnzon Jordrevan   
 
Kontaktpersoner  

 
Bredbandsfrågor Matias Johansson Getväpplingen 
Grannsamverkan Emma Aspling Jordrevan 

Anders Hellqvist Getväpplingen  
Therese Wallin Getväpplingen 

Kvartersförråd Andreas Dahl  Jordrevan 
  Mats Söderberg Getväpplingen 
Snöröjning, sophämtning Niklas Henningsohn Getväpplingen 
  Andreas Dahl  Jordrevan 
Spolplattor  Björn Pettersson Getväpplingen 
Fjärrvärmecentral Niklas Henningsohn             Getväpplingen  
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Resultat och balansräkning för år 2022 

 

Resultaträkning 2022 
      
      Utfall 2022     Budget 2022 

  Totalt Getväpplingen Jordrevan   

Intäkter 
  

    

  
  

    

Medlemsavgifter 2644200 1423800 1220400 2644200 

Motorvärmare 400 215 185 800 

Ränta 6820 3672 3148 4843 

Summa intäkter 2651420 1427688 1223732 2649843 

    
 

    

Kostnader   
 

    

    
 

    

Fjärrvärme 963296 446006 517290 1000000 

Varmvatten 321098 172899 148199 333333 

Vatten a) 374356 201576 172780 231000 

Elektricitet 67657 36431 31226 57000 

Bredband, Kabel-TV 237512 127891 109621 237512 

Hushållsavfall 129683 81496 48187 111000 

Snöröjning, sandning 227995 138602 89393 195000 

Underhåll, investeringar  756636 396059 360576 727000 

Villaägarna 11800 6354 5446 11700 

Administration 11940 6429 5511 14000 

Nätverket Kälvesta 1335 719 616 20000 

Redovisningstjänster 28305 15241 13064   

Styrelsearvoden inkl soc avg 81864 44081 37783 90000 

Övriga arvoden inkl soc avg 8596 4629 3967 30000 

Summa kostnader 3222073 1678412 1543660 3057545 

Årets resultat -570653 -250725 -319927 -407702 

     a) "Utfall 2022" bortsett från bokslutsdispositioner mm   
      skulle inneburit en faktisk kostnad om kr 262 399 för år 2022. 
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Balansräkning 2022 

  Ingående Perioden Utgående 
    balans   saldo 

    2021-12-31 år 2022 2022-12-31 

  Tillgångar 

  

  
  Bank Collector 922182 6821 929003 
  Bank Nordea 1000 3115 4115 
  Plusgiro Nordea 1014159 -281725 732434 
  Upplupna fastighetsavgifter 10400 -10400 0 
  Andra kortfristiga fordringar 

 
458 458 

  Övr förutbetalda kostnader 1796 18542 20338 
  Summa tillgångar 1949537 -263189 1686348 
    

  

  
  Skulder 

  

  
  Leverantörsskulder 220503 -37801 182702 
  Fastighetsavgifter förskott 208000 9500 217500 
  Övr upplupna kostnader,  

förutbetalda intäkter b)   335764 335764 
  Summa skulder 428503 307463 735966     

  

  

  Get-   

Eget kapital 

  

  väpplingen Jordrevan 

Reparationsfond 1835131 125061 1960192 1397372 562879 

Balanserad vinst 125061 -564218 -439157 -395179 -43978 

Årets resultat -439157 -131496 -570653 -298707 -271946 

Summa eget kapital 1521035 -570653 950382 703486 246955 

  

  

  
  Summa skulder och eget 

kapital 1949538 -263190 1686348 
   

b) Avser sådana fakturor som inkommit efter årsskiftet 2022 men som  
     innehåller kostnader för år 2021 
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Förslag till budget för år 2023 

 

  
2023 
Budget     2022 Utfall 

Intäkter Totalt Getväpplingen Jordrevan   

Medlemsavgifter 2714400 1461600 1252800 2644200 

Motorvärmare 400 215 185 400 

Ränta 7000 3769 3231 6819 

Summa intäkter 2721800 1465585 1256216 2651419 

  
  

    

  
  

    

Kostnader 
  

    

Fjärrvärme 1100000 509300 590700 963296 

Varmvatten 366666 197436 169230 321098 

Vatten 325000 175000 150000 374356 

Elektricitet 74000 39846 34154 67657 

Bredband, Kabel-TV 254264 136911 117353 237512 

Hushållsavfall 130000 78000 52000 129683 

Snöröjning, sandning 207000 124200 82800 227995 

Underhåll, investeringar  162000 87231 74769 756636 

Villaägarna 16150 8696 7454 11800 

Administration 10000 5385 4615 11940 

Nätverket Kälvesta 5000 2692 2308 1335 

Redovisningstjänster 28305 15241 13064 28305 

Styrelsearvoden inkl soc avg 94000 50615 43385 81864 

Övriga arvoden inkl soc avg 9000 4846 4154 8596 

Summa kostnader 2781385 1 435 400 1 345 985 3222073 

     Resultat -59585 30185 -89770 -570654 
 

*) Styrelsens förslag till månadsavgift i samfälligheten för år 2023, båda kvarteren, kronor 2 900. 

 

Valberedningens förslag 

 

Valberedningens förslag till styrelse och andra förtroendevalda kommer i tid före årsstämman att 
finnas tillgänglig på föreningens hemsida http://jordvapplingen 


