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1. Styrelse & ovrlga funktioner 31 mars 2021-23 mars
2022
Efter stamman 23 september 2020 har styrelsen och ovr1ga funktioner haft foljande
sammansattning:

Styrelseledamoter
Tomas Malmlof Ordforande
Per Loften Vice ordforande
Cathrine Olsson Sekreterare
Johan Skanberg .IT-ansvarig
Nawal Al-Ibrahim Kassor
Nermina Mujic Nyckel- och GDPR-ansvarig
Ej tillsatt post .

Styrelsesuppleanter
Torbjorn Scott
Sinisa Mujic
Christian Rosales

Revisorer
Marten Wiberg Sammankallande
Evelin Larsen Ordinarie

Revisorssuppleanter
Marta Zsebo
Young-Hee Youn

Tillsyningsman
Mukrian K.aolos Sammankallande
Dieter Schmidt : Ordinarie
Osama Al-Mselm Ordinarie

Fritidskommitten
Veronica Alvarez Sammankallande
Pirjo Leskisenoja Ordinarie

Valberedningen
Bo Nyberg Sammankallande
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Antonio Marinilli Ordinarie
Attila Zsebo Ordinarie

2. Styrelsemoten och arets styrelsearbete
Under perioden 31 mars 2021 till 23 mars 2022 har styrelsen hallit 11 protokollforda ordinarie
styrelsemoten: 14 april, 19 maj, 16 juni, 18 augusti, 15 september, 20 oktober, 17 november, 8
december, 18 januari, 9 februari, 2 mars.

Enligt samfallighetens nya stadgar som antogs pa arsstamman 31 mars 2021, skall styrelsen
besta av minst fem och hogst sju ledamoter samt tre suppleanter. Styrelsen har under
innevarande ar uppfyllt detta krav med sex ordinarie ledamoter och tre suppleanter. Trots det
vill styrelsen papeka att det vore bra att na upp till maxantalet styrelseledamoter vid
stammovalen. Otillsatta styrelseposter minskar styrelsens handlingskraft i och med att samma
mangd arbetsuppgifter maste delas upp pa farre ledamoter och suppleanter.

I och med att coronavirusets spridning mattades av under varen och myndighetemas
rekommendationer lattade, har storre delen av styrelsemotena kunnat hallas fysiskt i
samfallighetens egen foreningslokal. Da spridningen av viruset aterigen okade under slutet av
2021 valde styrelsen dock att aterigen motas digitalt med hjalp av programvaran Microsoft
Tearns i samband med styrelsemotet i januari 2022.

Underlag till styrelsemotena liksom viktigare dokumentation om samfallighetens
anlaggningsobjekt och andra uppgifter nodvandiga for skotseln av samfalligheten finns numera
upplagda pa styrelsens digitala plattform. Denna har alla styrelsemedlemmar och suppleanter
tillgang till som stod i sitt arbete. Alla medlemmar i styrelsen har mojlighet att har bidra med
ytterligare underlag och information. Mellan styrelsemotena har styrelsens ledamoter och
suppleanter aven hallit kontakt med varandra via den e-mail-lista som ar reserverad for
styrelsens medlemmar.

Arets styrelsearbete har prioriterat att inventera alla anlaggningsobjekt och att utifran den
informationen planera upp ekonomin for de narmaste aren. Redan i fjolarets
verksamhetsberattelse kunde styrelsen konstatera att gemensamhetsanlaggningen borjar bli
gammal. Darmed kommer den av nodvandighet att krava en hel del okat underhall och
fomyelse under de narmaste aren for att dess funktionalitet ska kunna bibehallas och trivseln i
omradet besta. Styrelsens uppfattning ar att en val skott gemensamhetsanlaggning ar av
vasentlig betydelse for en fortsatt positiv utveckling av fastighetsvardena i omradet,

Den inventering av alla anlaggningsobjekt som styrelsen latit genomfora under aret har den
delvis genomfort sjalv, delvis harden anlitat experthjalp. Utifran egna uppskattningar och de
offerter som den har begart in for olika arbeten, har styrelsen darefter i gorligaste man sokt
faststalla kostnadema for de underhalls- och fomyelsekostnader som foreligger liksom hur
snart i tiden de bar genomforas.
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De stora fornyelsekostnaderna har likaledes foranlett en oversyn over samfallighetens ekonomi
och ekonomiska redovisning. Kontoplanen har nu lagts om for att det lattare ska ga att folja
lopande och fasta kostnader per anlaggningsobjekt. Framledes kommer den ekonomiska
redovisningen aven inrymma periodisering av kostnader och avskrivningar, allt i syfte att fa till
en forbattrad och mer transparent ekonomisk redovisning.

3. Viktigare handelser under verksamhetsperioden
Utifran styrelsens protokoll och andra kanda omstandigheter onskar styrelsen lamna foljande
redogorelse for viktigare handelser under perioden 31 mars 2021 till 23 mars 2022:

3.1 Arsstamma for verksamhetsaret 2020
Pa grund av Coronavirusets fortsatta framfart under varen 2021 fattade den tidigare styrelsen
beslut om att stamman skulle hallas digitalt 31 mars 2021. Stammohandlingar delades ut till
samtliga fastigheter inom samfalligheten i god tid fore stamman tillsammans med rostsedel och
information om den fortidsrostning till stamman som halls i samfallighetens foreningslokal 27
mars. I fortidsrostningen deltog 43 hushall. Darmed uppfylldes styrelsens kriterium pa att
stamman och fortidsrostningen skulle anses som giltigt ifall minst en femtedel av fastigheterna,
det vill saga 16 stycken, deltog i fortidsrostningen.

Utover den lopande forvaltningen fick styrelsen i uppdrag av stamman att under aret:

• ga vidare med styrelsens forslag pa nya stadgar och fa dessa registrerade och
implementerade i verksamheten,

• ga vidare med styrelsens forslag pa att uppdatera nuvarande anlaggningsbeslut sa att det
battre motsvarar nuvarande ansvarsomraden och praxis,

• inforskaffa en TV och kommunikationsutrustning till Hus 15 enligt inlamnad motion fran
medlem.

Enligt tidigare beslut pa extrastamman 23 september 2020, har styrelsen aven haft stammans
uppdrag att under 2021 och 2022 forbattra lekplatsernas utseende och funktion enligt inlamnad
medlemsmotion.

3.2 Extrastamma 13 november
I och med att arsstamman misslyckats med att tillsatta en valberedning, holl samfalligheten i
samband med hoststaddagen 13 november en extrastamma for att tillsatta denna. Till
valberedningen valdes Bo Nyberg som sammankallande och Antonio Marinilli och Attila
Zsebo som ledamoter.
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3.3 Sarnfallighetens staddagar
Samfallighetens staddagar genomfordes 17 april och 13 november. I samband med
hoststaddagen kunde samfalligheten ateruppta traditionen med korvgrillning efter avslutat
varv, vilket var uppskattat av manga. Bada staddagarna hade acceptabel uppslutning med nagra
forhinder anmalda, Som tidigare ar hade vissa medlemmar aven valt att solidariskt stada pa
andra tider, da de varit forhindrade att narvara pa sjalva staddagen. Stort tack till alla som
medverkade - ni vet sjalva vilka ni ar.

3.4 Ekonomi
Samfalligheten har haft ett negativt resultat bade for rakenskapsaret 2020 och 2021. Storsta
anledningen till detta ar att <let inte har funnits tillrackligt med fondering i underhalls-och
fornyelsefonden for akuta underhall (sasom utbyte av taken pa garagen som skedde under
rakenskapsaret 2020 och rakenskapsaret 2021) och detta ar nagot som inte far intraffa.
Darutover sa ar manga av samfallighetens anfaggningsobjekt fyrtiofem ar gamla och i stort
behov av underhall och fornyelse de narmsta tre aren. Eftersom det ar samfallighetens styrelse
skyldighet enligt samfallighetslagen att sakerstalla att nodvandiga medel finns i underhalls-och
fornyelsefonden sa vill vi i styrelsen skyndsamt andra pa tidigare fondering och darmed bygga
upp underhalls- och fornyelsefonden med mer kapital.

Som exempel pa akut atgard under rakenskapsaret 2022 ar att samtlig el infrastruktur i alla vara
garage (inklusive elmatare) mdste bytas ut da el kablagen har en livsfangd pa max fyrtio ar och
kablagen ar nu fyrtiofem ar gamla. Infrastrukturen ar alltsa uttjant och maste bytas ut och
konsekvensen av att inte gora detta ar att det kan bli kortslutning och s.k. varmgang i kablage
med resultatet att brand kan uppsta, Skulle detta ske sa kommer inte nagon forsakring att tacka
den skada som branden orsakar da elanlaggningen ar uttjant, Det som ocksa komplicerar detta
ar att vi inte har nagra
jordfelsbrytare i anlaggningen (det finnas inte krav pa detta nar anlaggningen byggdes 1974)
vilket gor att strommen kan i varsta fall fortsatta vara paslagen till ett garage dar brand har
paborjats i kablage da jordfelsbrytare saknas.

Givet ovanstaende omstandigheter sa ar styrelsens forslag i budgeten for rakenskapsaret 2022
att hoja samfallighetsavgiften med tusen kronor till 3 400 kr per andel och kvartal. Av detta
belopp avsatts 1 578 kr till samfallighetens underhalls-och fornyelsefond. Darutover sa
kommer styrelsen avsatta 200 000 kr av befintligt sparkapital till samma underhalls-och
fornyelsefond, vilket skapar en total underhalls- och fornyelsefond pa 666 964 kr for
verksamhetsaret 2022.

Mer detaljer information rorande styrelsens forslag pa utgifts- och inkomststat for
rakenskapsaret 2022 samt arsredovisning for rakenskapsaret 2021 kan du lasa om 1

stammohandlingama pa arsstammans hemsida, www.finnsta1.se/arsstamma-2022
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I syfte att forbattra styrningen av samfallighetens ekonomi, har styrelsen under aret anlitat
redovisningskonsulten Per Norstroem, PANAK Ekonomi & Lon AB. Konsultens uppdrag
har varit att hjalpa styrelsen med arsbokslutet for 2021; planering infor overgang till BAS
kontoplan fran och med rakenskapsaret 2022; oversyn over anlaggningsobjekten och rad kring
anlaggningsregistret och hur vi ska tanka kring avskrivningar; periodisering av kostnader och
samfallighetsavgiften; fondering och budgetmassig hantering av denna liksom i lopande
bokforing och redovisning.

Styrelsen har uppfattat att mojligheten att betala samfallighetsavgiften och el- och
vattenavgifterna via Kivra som infordes under varen 2021 har setts som en uppskattad
forbattring bland flertalet medlemmar. Likval onskar styrelsen papeka att den har noterat en
viss bristande betalningsdisciplin hos flera medlemmar under aret som eventuellt kan ha ett
samband med den nya betalningslosningen. Det finns fl.era fall dar avgi.ften har kommit in sent,
endast delvis eller inte alls innan kassoren har tagi.t kontakt med de berorda medlemmarna och
pamint om detta. Styrelsen skulle har vilja se en skarpning, eftersom sadana forseningar dels
skapar onodigt merarbete for samfallighetens kassor, dels kan orsaka betalningsproblem for
samfalligheten ifall likvida medel inte finns tillgangliga i tid da de ska anvandas till att betala
samfallighetens kostnader.

3.5 Flytt till ny postadress
I april blev samfallighetens officiella och enda postadress Mandelblomstigen 28A, da tidigare
postadress har sagts upp. Brevladan for styrelsens postadress finns placerad i fastighetsboxen
pa kortsidan av samlingslokalen pa Mandelblomstigen 28A.

3.6 Uppgradering av omradets bredbandstjanster
Under varen tradde det nya avtalet om bredbandstjanster med Telia i kraft. I samband med <let
har samfalligheten delat ut nya routrar och servrar till samtliga hushall och aven samlat in den
gamla utrustningen. Aven samlingslokalen pa Mandelblomstigen 28A (Hus 15) har forsetts
med ny utrustning.

En forandring som har tratt i kraft med <let nya avtalet ar att det numera ar samfalligheten som
star som agare till fastighetsnatet, Med agarskapet foljer ocksa ett serviceansvar.

En annan forandring som det nya avtalet med Telia for med sig ar att <let staller krav pa att
samfalligheten tillsatter en personuppgi.ftsansvarig som ansvarar for att behandling,
information om samt overforing av personuppgi.fter till Telia sker i enlighet med tillamplig
dataskyddslagstiftning. Tills vidare ar <let gallande Dataskyddsforordning, <let vill saga GDPR,
som avses med detta. Detar angelaget att arbetet med GDPR fortsatter aven under nasta
styrelse for att fa alla delar av detta pa plats.

Finnsta 1 Samfallighetsforening
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www.finnstal.se
Org.nr 716416-2211, Bankgiro 322-680



Verksamhetsberattelse 9(21)

3.7 IT-fragor
Under verksamhetsaret har den digitala fornyelsen av styrelsearbetet fortsatt 1 syfte att
effektivisera och kvalitetssakra samfallighetens forvaltning.

Den gemensamma digitala plattformen (Office 365) for styrelsens forvaltningsarbete som
introducerades under varvintern 2021 har visat sig vara till stor hjalp for alla
styrelsemedlemmar och suppleanter. Styrelsens uppfoljning och genomforande av tidigare
fattade beslut har darmed blivit betydligt effektivare i och med att all nodvandig information
nu finns samlad och tillganglig for alla styrelsemedlemmar. Samfallighetens institutionella
minne har darmed forbattrats och mojliggor ett battre overlamnande fran avgaende till
tilltradande styrelsemedlemmar.

Sedan varen 2021 har samfalligheten en egen hemsida pa Internet. Samfallighetens styrelse ar
kollektivt ansvarig for hemsidans drift och skotsel, Hemsidan ar tankt att anvandas dels som
en informationskanal for samfallighetens styrelse och funktionarer for att na ut med
information till medlemmarna, dels som en informationsbank och kontaktkanal for
medlemmarna till styrelsen. Ytterligare funktioner har tillkommit pa hemsidan undan
verksamhetsaret och fler funktioner ar planerade. Under kvartal 1 sa kommer exempelvis ett
medlemssystem introduceras dar samtliga medlemmar far sin egen inloggning till hemsidan,
bland annat for att kunna boka samlingslokalen.

For de fiesta i styrelsen har det varit okand terrang att arbeta med hemsidan, och
inlarningstroskeln har uppfattats som hog. Har gar det darfor formodligen att gora mycket mer
i framtiden for att forbattra interaktionen mellan styrelse och medlemmar.

Vid sidan av samfallighetens hemsida, har den informella Facebook-gruppen for
samfalligheten fortsatt varit fortsatt aktiv bland medlemmarna.

3.8 lnventering av nycklar
Under verksamhetsaret har styrelsens inventering av nycklar fortsatt. Detta har bland annat
inneburit att lasen till de stora molokerna har bytts ut, da reservnycklarna borjade ta slut och
det inte gick att bestalla nya. De mindre matavfallsbehallarna kommer pa sikt ocksa forses med
las. Styrelsen har dock valt att avvakta med detta i vantan pa att tillverkaren ska fa fram en
battre losning an den nuvarande som haller for dalig kvalite och latt gar sander. Styrelsen har
aven tecknat kontrakt med en ny lassmed, AB Norrlas i Jakobsberg.

3.9 Uppdatering av anlaggnlngsbeslutet
I enlighet med stammobeslutet 31 mars 2021, lamnade styrelsen i april in en ansokan till
Lantmateriet om uppdatering av nuvarande anlaggningsbeslut. Inneborden i ansokan ar att den
skrivelse om centralantennsanlaggning som funnits med sedan det ursprungliga
anlaggningsbeslutet 1973 ska strykas och ersattas med det digitala fastighetsnat som
samfalligheten idag star som agare till. Den andra forandring som ansokan avser ar att den
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gemensamma postanlaggning som PostNord drivit igenom skall inga i anlaggningsbeslutet.
Tanken ar att dessa forandringar pa ett battre satt skulle spegla samfiillighetens nuvarande
forvaltningsansvar.

Vart arende blev registrerat hos Lantmateriet i maj. Under hasten aterkom Lantmateriet med
specificerade fragor som styrelsen har besvarat. Det ar nu upp till Lantmateriet att kalla till
forrattning angaende de andringsforslag till anlaggningsbeslutet som kvarstar efter
Lantmateriets utredning av arendet,

3.10 Satsning pa lekparkerna
Vid arsstamman 23 september 2020 beslutade samfallighetens medlemmar att 50 000 kr per ar
skulle avsattas under 2021 och 2022 for att utreda och i mojligaste man paborja en upprustning
av samfallighetens lekplatser for att gora dem mer tilltalande. Davarande styrelse som tilltradde
23 september 2020 valde att bordlagga beredningen av arendet till efter arsmotet 31 mars 2021
pa grund av rids- och kapacitetsbrist.

I samband med staddagen 17 april 2021 efterlyste den nytilltradda styrelsen intresserade
medlemmar att anmala sig till en arbetsgrupp for att borja arbeta med fragan. Da ingen anmalde
sitt intresse, blev det aterigen styrelsens ansvar att driva fragan vidare. Eftersom styrelsen i
stallet har prioriterat att genomfora en fullstandig och nodvandig inventering av
samfallighetens samtliga anlaggningsobjekt, har den inte haft tillracklig kapacitet for att kunna
utfora denna uppgift under innevarande ar.

3.11 lnforskaffande av TV-utrustning till gemensamhetslokalen
Vid arsstamman 31 mars 2021 beslutade samfallighetens medlemmar om att TV-utrustning
skulle kopas in till gemensamhetslokalen, Hus 15, Mandelblomstigen 28A. Inforskaffandet
har dragit ut pa tiden, da en inventering av elinstallationerna i Hus 15 visade pa att
anlaggningen var i stort behov av fornyelse for att uppfylla alla moderna elsakerhetskrav,
Styrelsen har darmed valt styrelsen att ga vidare med en helhetslosning omfattande saviil
elinstallationer som en forbattrad inomhusbelysning. Med dessa forberedelser gjorda,
kommer TV-utrustning och ett enklare larmsystem att kopas in under mars manad. Styrelsen
har for avsikt att aterkomma med mer information om detta i slutet av mars.

3.12 Tlllsvnsman och frltldskommltte
Under verksamhetsaret har tillsynsrnannen bland annat hjalpt till att byta las till sopkarlen
Tillsynsmannen har aven tillsett att fem garage har fatt sina portar reparerade och servade
under senhosten, Styrelsen vill framfora sitt tack till styresmannen for det utforda arbetet under
det gangna aret.

Fritidskommittens verksamhet har varit starkt begransad pa grund av de restriktioner som foljt
pa coronavirusets utbredning. Uthyrningen av hus 15 har varit mindre omfattande an vanligt.
Under hoststaddagen ordnade fritidskommitten med korvgrillningen, vilket var mycket
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uppskattat av alla deltagare. Styrelsen vill framfora sitt tack till fritidskommitten for det utforda
arbetet under det gangna aret.
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4. underhalls- och fornvelseplan
Utifran styrelsens protokoll och andra kanda omstandigheter onskar styrelsen lamna foljande
sammanfattning over sin bedomning av anlaggningsobjekrens status och behov av underhall
och fomyelse infor <let kommande verksamhetsaret och pa langre sikt. Det ar denna
bedomning som ligger till grund for styrelsens samlade forslag till budget och avsattningar for
framtida investeringar och underhall,

4.1 Anlaggningsobjekt A & B
Anlaggningsobjekt A och B bestar enligt anlaggningsbeslutet av omradets kor-, gang-, och
cykelvagar exklusive belysning som inte ar fast monterad pa byggnader samt parkeringsplatser
(se vidare aktbilaga AB2 till anlaggningsbeslutet).

Samfalligheten ansvarar for renhallning och snorojning, medan kommunen ansvarar for
underhall och fomyelse av dessa anlaggningar, Fastighetsagare ansvarar for snorojning,
sandning och sopning av gang och cykelvagar enligt den kartskiss som finns atergiven i
samfallighetens foreningsparm.

Underhallskostnader
For snorojning och sandning av nedfarter och garageplan samt tyngre snorojning och sandning
av gang- och cykelvagarna har samfalligheten ett gallande avtal med BEAB for sasongen 15
november till 15 april. Styrelsen uppskattar sasongskostnaden till 60 000 kr, vilket omfattar
jour och bedomt behov av snoskottning under sasongen.

Styrelsens anmiirkningar
Styrelsen vill markera mot den stora mangd foretagsbilar som numera parkeras pa omradets
gastparkeringar och tar upp plats for de boende och deras gaster. Det .inns absolut ingen
anledning att omrddets boende ska behove subventionera foretag med gratis
parkeringsplatser i omrddetl Styrelsen vill darfor rikta en vanlig men samtidigt mycket
bestamd uppmaning till berorda fastighetsagare att snarast hitta andra parkeringslosningar for
sina foretagsbilar. Tank pa era grannar!

4.2 Anlaggningsobjekt C
Enligt anlaggningsbeslutet (inklusive aktbilaga AB3 utgors anlaggningsobjekt C av garagen
inklusive belysning och uttag for motorvarmare,

lopande kostnader
Lopande kostnader for garagen utgors av kostnadema for el till belysning och vagguttag.
K.ostnadema for belysningen bekostas av medlemmama gemensamt, medan kostnadema for
eluttagen debiteras medlemmama individuellt enligt den uppmatta forbrukningen for varje
garage.
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Fornyelsekostnader
Med borjan under 2019 och fram till msnadsskiftet januari-februari 2021 renoverades
garagetaken till en total kostnad av 1 136 000 kr. Nagon ny omlaggning av taken lar inte vara
aktuell for de narmaste 25-35 aren, varfor styrelsen for narvarande inte ser nagon anledning
att fondera for detta behov.

Styrelsen har annu inte tagit stallning till nar det ar <lags att byta garageportarna. Nagon specifi.k
fondering for detta andamal har heller inte gjorts. Styrelsen bedomning ar att ett byte av
samtliga garageportar skulle innebara en kraftig hojning av samfallighetsavgiften till begransad
nytta, vilket inte framstar som kostnadseffektivt. Tills vidare repareras och underhalls
garageportarna nar behov uppstar.

Det fortsatta renoverings- och fornyelsebehovet for garagen ar emellertid fortsatt stort, framst
pa grund av att den befintliga elinfrastrukturen ar uttjant: Kablagen i garagen ar over 45 ar
gamla, samtidigt som de har en beraknad livslangd pa som mest 40 ar. Brandrisken har darmed
okat pa ett satt som formodligen inte tacks av nagra forsakringar, Jordfelsbrytare saknas; krav
pa detta tillkom efter det att anlaggningen hade uppforts. Elmatarna i garagen uppfyller inte
heller moderna tekniska krav for att vara godkanda for tariffavlasning, och maste bytas ut.

I styrelsens budgetforslag ingar en fornyelsekostnad pa 1 157 760 kr for ny och modern
elinfrastruktur till garagen. Den nya elinfrastrukturen kommer da aven att vara forberedd for
ett okat framtida effektuttag. I fornyelsekostnaden ingar ocksa nya godkanda elmatare som
mojliggor automatisk fjarravlasning av elforbrukningen.

Da samfalligheten inte har detta kapital fonderat idag, sa kommer styrelsen att behova ta ett
banklan for att genomfora de ovan namnda akuta och helt nodvandiga atgarderna under
kommande verksamhetsperiod. Med en aterbetalningstid pa 10 ar och en motsvarande
periodisering pa 10 ar kommer arets kostnad att uppga till 115 776 kr. Till detta tillkommer
kostnad for fjarr avlasnings tjansten for de nya elmatarna som ar 2.775 kr per ar.

4.3 Anlaggningsobjekt D
Anlaggningsobjekt D ar omradets centralantennanlaggning. Antennen ar inte langre i bruk i
och med att den helt har ersatts av omradets fastighetsnat, Enligt Lantmateriets tolkning utgor
fastighetsnatet enbart en teknisk uppgradering av de funktioner som tidigare tillhandaholls av
centralantennanlaggningen, Darmed anser Lantmateriet att det inte foreligger nagot behov av
att uppdatera anlaggningsbesluret pa denna punkt. Den praktiska konsekvensen av
Lantmateriets uppfattning ar att anlaggningsobjekt D fortsattningsvis skall avse fastighetsnatet
och inte centralantennanlaggningen som ar det objekt som namns i det ursprungliga
anlaggningsbeslutet liksom i senare uppdateringar.

Underhallskostnader
Den arliga kostnaden for underhall av fastighetsnatet uppgar till 15 000 kr och bestar av ett
jouravtal med entreprenoren Eltel Networks.
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Fornye/sekostnader
I samband med att det nya Telia-avtalet tradde i kraft varen 2021 lat styrelsen sakra upp de
tekniska utrymmena for fastighetsnatet sa att det skulle uppfylla kraven enligt avtalets
kravspecifikationer. Nagra nya investeringar ar inte aktuella och styrelsen har heller inte
periodiserat nagra sadana.

Fastighetsnatet, det vill saga den optiska fibern, har en mycket lang teknisk livslangd, varfor ett
utbyte inte ar nodvandigt under overskadlig tid. Styrelsen har darmed inte sett det som
nodvandigt att ta upp kostnaderna for ett framtida utbyte av fiberkabeln i sitt budgetforslag
och har heller inte periodiserat for nagra sadana kostnader.

4.4 Anlaggningsobjekt E
Enligt anlaggningsbeslutet utgors anlaggningsobjekt E av tva servicebyggnader for
fritidsandamal, det vill saga Hus 14, Mandelblomstigen 8A, som anvands som driftcentral for
fastighetsnat och hushallsvatten, samt Hus 15, Mandelblomstigen 28A, som ar samfallighetens
samlingslokal.

Fornyelsekostnader
Vara tva servicebyggnader ar i start behov av underhall och fornyelse. Under hosten 2021
genomfordes en byggnadsteknisk beskrivning, och en underhallsplan ar nu upprattad, Enligt
planen kommer bada byggnaderna att behova storre underhall de narmaste tre aren. I januari
paborjades arbetet genom att belysningen och eluttagen i samlingslokalen byttes ut och
forbattrades.

Detta ar dock inte tillrackligt utan under resten av rakenskapsaret 2022 sa behovs storre
underhall goras. Detta arbete omfattar nytt golv i samlingslokalen, nya ytterdorrar, med mera.
Styrelsen har darfor budgeterat 289 550 kr for bada dessa byggnader dar cirka 60 000 kr redan
ar investerat i form av den nya belysningen och de nya eluttagen i samlingslokalen.

4.5 Anlaggningsobjekt F
Anlaggningsobjekt F utgors av omradets stark- och svagstromsanlaggningar som ej tillhor
eldistributorens distributions- och serviskabelnat, Kommunens stolpbelysning ingar inte i
detta.

Underhallskostnader
Underhallskostnader utgors framst av ett jouravtal med Svanstroms El & VVS. Enligt avtalet
kan
Svanstroms bista samfiilligheten saval med akut som inplanerat arbete avseende el och VVS
rorande samfiillighetens samtliga anlaggnings- och forvaltningsobjekt. Kostnaden for avtalet
uppgar till 7 500 kr per ar.
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Som en del av fornyelsen av elinfrastrukturen i garagen ser styrelsen ett behov av att etappvis
sakra upp elservisen fran nuvarande 25A/30A till 63A pa samtliga matningar.

4.6 Anlaggningsobjekt G
Anlaggningsobjekt G avser omradets gronytor, planteringar och lekplatser (se vidare
anlaggningsbeslutets aktbilaga AB2). Gronytor ar de gemensamma ytorna runt garagen och
nedfarterna till dessa. Nagra planteringar finns inte i dagslaget.

I samband med hastens staddag luckrades marken kring lekplatserna upp med jordfras i syfte
att gora sanden mjukare och fa den att fungera som det fallskydd den ar tankt att utgora,
Eftersom detta aven forsvarar for ograset att vaxa, ar det i framtiden battre ifall det arbetet kan
utforas i samband med varstaddagen. Under vaxtsasongen har boende i omradet hjalpt till med
att klippa graset pa de gemensamma gronytorna,

Under aret har styrelsen latit en auktoriserad firma gora en ny besiktning av de tva lekplatsema.
I protokollen fran besiktningen framgar att <let finns en hel del som behaver atgardas. Styrelsen
bedomer att vi med gemensamma krafter inom samfalligheten kan atgarda en hel del av dessa
sjalva. For andra atgarder kommer dock behovas hjalp av fackman for att ratta till de fel och
brister som finns.

Underhalls- och fornyelsekostnader
Genomgang och kontroll av grasklipparen och trimmers behaver goras far att fa en
uppfattning om behovet av eventuella reparationer eller fornyelse av befintlig maskinpark.

Uppskattade nuvarande kostnader uppgar till ca 3 000 kr per ar for grasklippning samt hyra av
jordfras, 700 kr/gang. Styrelsen vill aven se tatare besiktning av vara lekplatser, forslagsvis
vartannat ar, vilket skulle kosta ca 7 500 kr per gang, inklusive moms.

Utover detta finns det ett start, och pa sina hall akut, underhalls- och fornyelsebehov av alla
tradelar till lekredskapen. Det mesta av detta torde samfallighetens medlemmar kunna klara av
sjalva, exempelvis i samband med staddagarna, Styrelsen foreslar darmed en underhallskostnad
pa cirka 10 000 kr/ar under de narmaste aren. Fornyelsekostnader ingar inte i denna summa.

Senast tradbeskarning utfordes inom omradet forefaller ha varit 2014. En uppskattning av
dagens kostnad for detta ar 20 000 kr. Nagon avsattning for detta har inte gjorts i budgeten.

4.7 Anlaggningsobjekt H
Enligt anlaggningsbeslutet omfattar anlaggningsobjekt H servisledningar till servicehus, det vill
saga Hus 14 och 15. Styrelsen har forsokt ta reda pa under aret utrona vad det ar for servis
som asyftas; ar det el eller VA eller badadera och vilka ledningsdragningar ansvarar
samfalligheten for? Styrelsen har annu inte bottnat i fragan. Den maste utredas ytterligare under
nasta verksamhetsar innan eventuella underhalls- eller investeringskostnader kan budgeteras.
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4.8 Anlaggningsobjekt I
Den sist tillkomna anlaggningen enligt det senaste anlaggningsbeslutet fran 2007 avser
sopanlaggningen av typen djupbehallaresystem for atervinning av avfall med tillhorande
anordningar (se aktbilaga AB2). Vad som ursprungligen avsags med denna punkt var de tva
stora molokerna, men idag raknas aven de tva mindre matavfallsbehallama hit, Dessa
uppfordes 2019 respektive 2020.

Underhallskostnader
Alla fyra moloker kraver tvattning minst tva ganger per ar till en sammanlagd kostnad av cirka
13 000 kr/ar. De yttre glasfibersackarna har en beraknad livsfangd pa 15-20 ar och kostar runt
10 000 kr/styck. Under 2021 har en glasfibersack till den stora moloken vid forsta nedfarten
bytts ut som en del av normalt slitage.

I mars 2022 behovde aven den andra stora moloken narmast dagis forses med en ny
glasfibersack, pa grund av brand i moloken. Brandkaren var ute och slackte branden, men for
samfallighetens del innebar tilltaget att glasfibersacken behovde kasseras, da det gatt ett stort
hal pa den. Dessutom var sjalva moloken efter sfackningen delvis full med sarskilt
brandslackningsmedel som behovde pumpas upp och hanteras pa sarskilt satt,
Sam.iillighetens merkostnad for detta uppgick till runt 20 000 kr, som det alltsa inte
funnits avsatta medelfor!Styrelsen vill darmed ga ut med en kraftfull uppmaning till alla att
aldrig nagonsin slanga glodande cigaretter eller andra brinnande foremal i soporna!

Sophamtningsavgiften kan inte kostnadsberaknas exakt, da den till storsta delen beror pa
avfallets vikt, vilken kan variera fran ett ar till ett annat. Ett riktvarde som aven inkluderar fasta
kostnader
som framkorningsavgifter uppgar till 89 000 kr per ar.

Fornyelsekostnader
Styrelsen bedomer att anfaggningen ar i gott skick och att ett fullstandigt utbyte av nagon molok
inte ar aktuell under oversleidlig tid. Av det skalet har ingen berakning gjorts pa vad ett
fullstandigt byte skulle kosta, och styrelsen har inte heller budgeterat for detta.

Under 2021 byttes lasen till de stora molokerna ut. Tillsammans med nya nycklar till
medlemmarna uppgick kostnaden for Iasbytet till 20 400 kr. Livsfangden for det nya
Iassystemet uppskattas till 30 ar varvid nagon budgetering for denna framtida kostnad inte hat
gjorts i dagsfaget.

4.9 Postboxar
Enligt Lantmateriets bedomning ar det inte mojligt att skriva in samfallighetens postboxar i
anlaggningsbeslutet. I och med att det slutligen var samfallighetens styrelse som fick organisera
inkop och ibruktagande av postboxarna da medlemmarna inte sjalva ordnade detta, ar det
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styrelsens uppfattning att postboxama utgor samfallighetens egendom och att de saledes ar
styrelsens ansvar, aven om de alltsa i sig inte utgor en samfallighetsanlaggning.

Kostnaden for inkop av postboxama och kringutrustning som skarmtak, las och nycklar
uppgick till ungefar 110 000 kt. Da nagon ytterligare investering inte ar aktuell for de narmaste
aren hat styrelsen inte budgeterat eller fonderat for detta.

Styrelsens anmiirkningar
Det har kommit till styrelsens kannedom att systemet med de gemensamma storre boxama for
stora paket inte fungerar som det ar tankt, Omnyckeln inte aterstiills sakan intepostboxen
liingrenyttjas, utan allapaketkommerfahiimtas ut vidpostens egna utliimningsstiillen
runt om i Bro med omnejd! Styrelsen vill darfor rikta en vanlig men samtidigt mycket
bestamd uppmaning till berorda fastighetsagare att alltid lagga tillbaka nyckeln till paketboxen
i paketboxens fack, efter att ett paket hat hamtats ut! Tank pa era grannar!

4.10 Hushallsvatten
Utover forvaltningen av anlaggningsobjekten aligger det samfalligheten att forse deltagande
fastigheter med hushallsvatten enligt anlaggningsbeslutet. Fastighetema ska a sin sida erlagga
avgift till samfalligheten for denna nyttighet i den omfattning som det motsvarar
samfallighetens avgifter till vattenleverantoren.

Den vatteninfrastruktur som mojliggor att samfalligheten fullgor sina ataganden mot
deltagande fastigheter bestar av ledningsnatet fram till fastighetema, ventiler och vattenmatare
i driftscentralen i Hus 14, samt vattenmatare i varje enskild medlemsfastighet. Aven om detta
objekt i sig alltsa inte utgor ett eget anlaggningsobjekt enligt anlaggningsbeslutet, sa maste det
anda forvaltas. Utover underhall och fomyelse ingar aven lopande avlasning och debitering av
den forbrukning av hushallsvatten som varje enskild medlem nyttjar.

Underhallskostnader
Lopande kostnader utgors av ett jouravtal med Svanstroms El & VVS som kan bista
samfalligheten med bade akut och inplanerat arbete med VVS och el rorande samfallighetens
samtliga anlaggningsoch forvaltningsobjekt.

Kostnaden for underhallsavtalet uppgar till 7 500 kt per ar.

Fornyelsekostnader
Styrelsen konstaterar att vattenmatarna i medlemsfastighetema ar i stort behov av fornyelse.
Den tekniska livslangden for vattenmatare brukar vara tio ar, for att vattenavlasningen skall
vara korrekt, Manga fastigheter inom samfalligheten har vattenmatare som ar betydligt aldre
an sa. Styrelsen har vidare bedomt att nuvarande rutin for avlasning av forbrukning av
hushallsvatten ar bristfallig. Det finns en stor osakerhet kting vad som ar den faktiska
forbrukningen i nartid och som ar den som samfalligheten betalar vattenleverantoren for.
Detta utgor en finansiell risk for samfalligheten.

Finnsta 1 Samfallighetsforening
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Utover detta sa kommer det from. 2025 att inforas lagkrav pa fjarr avlasning av vattenmatare
som samfallighetens styrelse maste ta med i planeringen for underhall och fornyelse.

Mot denna bakgrund har styrelsen fattat beslut om att byta ut alla 74 vattenmatare i
medlemsfastigheterna. De nya matarna gar att fjarravlasa, och vid utgangen av den tekniska
livslangden, som ar tio ar, ar det bara sjalva rakneverket som behaver bytas ut. Detta kommer
att medfora en betydligt lagre fornyelsekostnad i framtiden, enligt styrelsens bedomning. Bytet
av vattenmatarna innebar att samfalligheten kommer ga over till kvartalsvis avlasning av
vattenmatarna. Tatare avlasning kommer dels att minska samfiillighetens ekonomiska risk, dels
att ge fastighetsagarna en storre forutsagbarhet betraffande aktuell kostnad for sin egen
vattenforbrukning. Dessutom sa kommer kostnaden vara mer tydligt redovisad pa
kvartalsfakturan till medlemmarna dar forbrukning i kubikmeter for avlasningsperioden, pris
per kubikmeter och total kostnad att finnas med.

I styrelsens budgetforslag ingar en fornyelsekostnad pa 171 125 kr med en periodisering pa 10
ar. Detta medfor att kostnaden for rakenskapsaret 2022 uppgar till 17 112,50 kr.
Till detta tillkommer en kostnad for fjarravlasningssystemet. Den inkluderar alla 74
fastigheter och uppgar till 13 875 kr per ar, eller 187,50 kr per fastighet och ar.

5. Avtal
5.1 lngangna och gallande tjanste- och serviceavtal
I borjan av mars manad 2022 hade samfalligheten foljande aktiva tjanste- och serviceavtal
med olika leverantorer:

SEB Apr-21 tills vidare. Banktjanster. kassor

Visma eEkonomi Tills vidare. Prenumeration bokforingssystem med tillhorande kassor
tjanster,

Visma Paminnelse Jul-21 tills vidare. Digitalt system hantering betalnlngsparnlnnelser kassor

och inkasso och inkassohantering forfallna kundfordringar.

Telia Apr-21 och s ar Telia Gruppanslutning; leverans av IT-ansvarig

frarnat. bredbandstjanster, TV och fast telefoni.

Fortum Bundet 1 ar. Elforbrukning garage och servicebyggnader. kassor

E.ON Tills vidare Leverans elservis garage och servicebyggnader. Kassor

Eitel Networks Feb-21, autom. underhalls- och jouravtal fiber. IT-ansvarig

forlangning 12 man,
uppsagningstid 3
man.

BEAB Nov-19, autom. Vlntervaghallning och sopning nedfarter, Styrelserepresenta nt

forlangning, gangvagar och garageplan.
uppsagningstld 1
man.
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Svanstroms el och Jan-22-Dec-22. underhalls-och jouravtal samtliga Styrelserepresenta nt
vvsAB anlaggningsobjekt omfattande el och vvs.

Rabatterat timpris el- och VVS-arbete under
ordinarie arbetstid for medlemsfastigheter. Aven
spolning av avlopp i tjansteutbudet.

IMD System & Feb-apr-22, lnforskaffning, montering kallvattenmatare i IT-a nsva rig
tjanster fjarravlasning tills fastighetsbesta ndet.

vidare. System fjarravlasning kallvattenmatare.
Loopia Tills vidare Webhotel foretag; samfallighetens hemsida IT-ansvarig

Microsoft Tills vidare Office 365 styrelsemedlemmar IT-ansvarig

Villaagarna Tills vidare Serviceavtal inklusive forsakringar for Ordforande
sarnfalllgheten.

5.2 Samfallighetens avtal med medlemmarna
I borjan av mars manad 2022 hade samfalligheten foljande aktiva avtal mellan sig och
samfallighetens medlemmar. Under normala omstandigheter tecknas avtal i samband med
inflyttning till omradet och sags upp vid utflyttning. Vart att paminna om ar att aven
garagenycklarna hara ar utlanade till samfallighetens medlemmar. Dessa ingar dock inte i
samfallighetens lassystem, vilket innebar att samfalligheten inte kan forvalta dem.

.l .1.Tr:; r,:u!.J ,-;.'..;: - -
r•, .. --.. . -, .,._ · . ; . , ·- .... . ,. ...

Ansvarsavtal avseende utlanad mediakonverterare, router och TV-box IT-ansvarig

Postboxnyckla r Nyckelansvarig

Sopnycklar Nyckelansvarig

6. Grannsamverkan och brott inom samfalllghetens
omrade
Sedan oktober 2019 har verksamheten med Grannsamverkan aterupptagits mom
samfallighetens omrade. Kontaktperson for omradets Grannsamverkan ar Per Loften.

Nya upplysningsskyltar om att omradet deltar i Grannsamverkan sattes upp i samband med
staddagen 13 november.

Under verksamhetsaret 2021 sa gick polisman Albin i pension och manga omraden i
grannsamverkan trillade mellan stolarna da mail gruppen som kom till den nya eldsjalen som
styr over informationsflodet for oss i Upplands-Bro kommun troligtvis var en gammal. Men
efter lite e-postande och uppsokande sa ar vi ater med i informationsflodet,

En rolig sak ar att fler och fler omraden i kommunen gar med i Grannsamverkan, sa vi vaxer
vilket ocksa innebar att informationsflodet kommer bli battre, Den nya samordnaren heter
Malin Grentzelius och arbetar pa Upplands-Bro kommun. Malins ambition ar att utskicken av
information skall komma tatare framover, I januari hade vi ett digitalt mote i Grannsamverkan,
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dar over 80 personer var delaktiga fran Upplands-Bro ochJarfalla, vilket var riktigt roligt. Malin
meddelar ocksa att de saker forare till Grannsamverkansbilen som aker i kommunen sa finns

'<let nagon har hos ass som ar intresserad av <let, meddela Per Loften eller Malin Grentzelius.

Hos ass i samfalligheten sa har <let tyvarr intraffat ett par inbrott i vara garage, dar man aven
har brutit sig in i fordonen. Det vi har fatt till ass ryktesvagen ar att <let aven skett ett
bostadsinbrott i omradet, detta skulle ha skett i varas,

Var IT-ansvarige har skapat en mailadress som heter grannsamverkan@finnsta1.se, som kommer
ersatta Pers privata adress. Hit kan man e-posta om man vill vara med i informationsflodet
eller delge nagot som ni tycker ar av vikt for ass alla i omradet, Under 2022 ar var ambition att
vi ska bli mycket battre pa att lagga upp information pa var hemsida nar <let galler
Grannsamverkan.

Styrelsen och Per Loften vill uppmana alla medlemmar i samfalligheten som annu inte gjort
det att ga med i Grannsamverkan genom att anmala sin e-mailadress till
grannsamverkan@finnsta1.se for att fa del av informationsflodet fran polisen, men aven for att fa
en kanal for att rapportera in incidenter och misstankta aktiviteter i omradet, Kanalen anvands
for att informera alla anslutna om faktiska handelser, Rapporteringar av handelser i 2:a eller 3:e
hand rapporteras inte vidare, da det latt blir fel, vilket i sig kan skada mer an <let gor nytta.

7. Rekrytering till fortroendeuppdrag inom sarnfalllgheten
Som redan papekats ovan tillsattes arets valberedning infor arsstamman 2022 forst i november
2021 i samband med hastens staddag. Den grupp som till sist bejakade uppdraget har bestatt
av Bo Nyberg som sammankallande och Antonio Marinilli och Attila Zsebo som ledamoter,
Valberedningen har infor stamman gatt ut med ett brev till alla medlemmar i vilket de har
uppmanats att vara med och ta gemensamt ansvar och lata engagera sig inom nagot
ansvarsomrade.

Valberedningen har sedan foljt upp detta med dorrknackning med malsattningen, om an i sista
stund, att kunna presentera ett gott forslag pa ny styrelse och andra funktioner till arsstamman.
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8. Avtackning avgaende styrelsemedlemmar
Slutligen vill den avgaende styrelsen framfora sitt varma tack till alla styrelsemedlemmar som
lamnar sina poster i samband med arsstamman. Avgaende styrelse vill aven tillonska den
tilltradande styrelsen ett gott arbetsar fram till nasta ordinarie arsstamma 2023.
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