2011-03-14

Kallelse till ordinarie stämma 2011
Samtliga medlemmar i Akalladalens Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie stämma 2011. OBS tid och plats!

Tid:

Onsdagen den 30e mars 2011 kl 18.30 – ca 21.00

Plats:

Stenhagsskolans matsal

Dagordning:

Enligt bifogat förslag

Stämman inleds 18.30 med information om läget i en del aktuella frågor, bl a
- Aktuell ”Underhållsplan för Akalladalens Samfällighetsförening”
- Förändringar i lösning för kabel-TV från oktober 2011
- Uppföljning av individuell värmemätning
- Erfarenhet av sophämtning och parkeringskontroll

bilaga 5A

Trivselkommittén bjuder från ca 18.00 på kaffe/dryck och tilltugg

Välkommen till en informativ stämma!

Sievert Balkeståhl
ordf

Dennis Westin
v ordf

Sture Caesar
sekr

Björn Lundstedt
kassör

Lars Moberg
ledamot

Bilagor
- Stämmohandlingar
- Fullmakt för röstning

1(15)

Akalladalens

2011-03-14

Samfällighetsförening

Förslag till dagordning vid stämman 2011-03-30
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stämmans öppnande och behöriga utlysande
Godkännande av dagordning
Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman
Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd

7. Styrelsens redovisning av verksamheten 2010
- Förvaltningsberättelse
- Resultaträkning

bil 1
bil 2

8. Revisionsberättelse

bil 3

9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
10. Förslag från styrelsen
A. Avgift för uteblivande vid städdagarna

bil 4

11. Motioner från medlemmar
Inga motioner har lämnats
12. Fastställande av budget och utdebitering
Underhållsplan 2011

bil 5
bil 5.A

13. Val av styrelseledamöter
bil 6
2 ordinarie ledamöter på 2 år
2 suppleanter på 2 år
14. Val av revisorer
2 ordinarie på 1 år
2 suppleanter på 1 år
15. Val av trivselkommitté
1 ordinarie på 2 år
16. Val av valberedning
3 ordinarie på 1 år
17. Övriga frågor
städdagar planeras till 16e april och 22a oktober 2011
18. Stämmoprotokollets tillgänglighet
19. Mötets avslutande
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Akalladalens

Bilaga 1

Samfällighetsförening

2011-03-14

Verksamhetsberättelse för året 2010
Enligt gällande stadgar avger styrelsen för Akalladalens Samfällighetsförening verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2010-01-01 till 2010-12-31.
Bokslutsrapporter bifogas.

Ordinarie samfällighetsstämma
Ordinarie stämma hölls i Stenhagsskolan den 25e mars 2010 med representanter för 62 fastigheter närvarande (38 st från kv Torneå och 24 st från kv Tavastehus).

Extra stämma 2010-05-06
Vid den extra stämman fattades beslut om att ge styrelsen i uppdrag att upphandla och installera utrustning för individuell värmemätning inom området. Kostnaderna för detta uppskattades till 1,4 – 1,6 MSEK vilket är helt enligt budget. Vid stämman deltog representanter för 82
fastigheter (49 kv Torneå och 33 kv Tavastehus).

Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 13 protokollförda sammanträden och ett flertal informella överläggningar i olika ärenden.

Föreningens styrelse och övriga valda funktionärer under 2010
- Styrelse

ordförande
vice ordf
sekreterare
kassör
ledamot
suppleant

Sievert Balkeståhl
Dennis Westin
Solveig Andersson
Sture Caesar
Björn Lundstedt
Lars Moberg
Mats Lundgren
Sture Caesar

Torneågatan 40
Tavastehusgatan 13
Tavastehusgatan 58
Tavastehusgatan 47
Tavastehusgatan 6
Tavastehusgatan 87
Tavastehusgatan 72
Tavastehusgatan 47

till 8 juni
från 8 juni

till 8 juni

- Trivselkommitté

Lou-Lou Zachrisson
Tavastehusgatan 82, sammank
Margaretha Andersson Lopez, Tavastehusg 90
Norbert Bucher
Tavastehusgatan 91
Ingalill Nilsson
Tavastehusgatan 84
Peter Lövenfeldt
Tavastehusgatan 3

- Revisorer Ordinarie

JH
HE
BN
KS

Torneågatan
Tavastehusgatan
Tavastehusgatan
Tavastehusgatan

- Valberedning

BA
AI
TC

Tavastehusgatan, sammank
Tavastehusgatan
Tavastehusgatan

Övriga funktionärer
- Serviceman

(utses av styrelsen)
Sense Larsson

Tavastehusgatan 53

Suppleant
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- Styrelserepresentanter i AHN
Supportansvarig inom ASF och ledamot i AHN
Sven Olofsson
Ledamot och sekreterare i AHN
Sievert Balkeståhl

Tavastehusgatan 83
Torneågatan 40

Akalla Husby Nätort (AHN)
-

TV-utbudet

Även under 2010 har en del ändringar skett i det analoga basutbudet. Missnöjet med Canal
Digital har gjort att AHN nu planerar för en ny lösning till hösten 2011.
Information om den aktuella kanalplanen finns på AHNs hemsida www.ahn.se .
Bredband / Internet
Inom Samfälligheten är ca 135 fastigheter dvs drygt 75% anslutna som aktiva användare av
internettjänsten vilket är den högsta andelen inom AHNs föreningar. Totalt inom AHN är det
drygt 1.250 aktiva användare.
Under våren uppgraderades utrustning i nodrummet för att klara nya krav på högre hastighet/bandbredd.
AHNs ISP (Internet Service Provider) Bahnhof har fortsatt öka bandbredden i nätverket till
oförändrad kostnad, vilket gör att man nu har betydligt snabbare uppkopplingar än 10 MB/s.
På AHNs hemsida www.ahn.se finns mer information om verksamheten inom AHN.
AHNs strategi för de närmaste åren
Inom AHN fortsätter nu strategiarbetet för framtida lösningar enligt två linjer
- dels en uppgradering av kabel-TV via koaxialnätet för att ge ett bättre TV-utbud
- dels utreds hur AHN på sikt skall kunna erbjuda alternativa ”triple play”-lösningar
(internet-TV-telefoni) för fiber-/bredbandsnätet.
Supportansvarig för ASF inom AHN-nätet
Sven Olofsson har under året fortsatt att på ett förtjänstfullt sätt vara samfällighetens ansvarige för AHN-lösningen.

Rådsmöten i Akalla-Husby
Dennis och Sievert har deltagit i flera rådsmöten där samtliga bostadsföreningar från Akalla
och Husby deltagit. Dessa möten används för erfarenhetsutbyte mellan föreningarna i frågor
som kan gälla inom stadsdelarna.

Samfällighetens hemsida
ASFs hemsida www.akalladalen.nu (av vår webmaster Dennis Westin) ger löpande aktuell
information om området och om föreningens verksamhet. Där finns också skriften ”Bra att
veta om Akalladalen” som ger en god överblick över vad man som fastighetsägare behöver
känna till.

Utökad rondering av Securitas
Under 2010 har Securitas fortsatt med den utökade rondering som beslutades våren 2009
efter flera inbrottsförsök i bostäder och i garagen samt personöverfall i vårt område. Detta har
upplevts medföra en ökad trygghet för de boende och har bidragit till att höja säkerheten i
området. Trots ett visst budgetöverskridande anser styrelsen att kostnaderna för ronderingen
kan motiveras.
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Fjärrvärmehanteringen
Enligt beslut vid förra årets stämma, har en lösning för individuell mätning av förbrukning av
varmvatten/värme upphandlats, installerats och driftsatts. Individuell debitering av varmvatten-/värmeförbrukning driftsattes från februari 2011 efter att installationen testats och parallellkörts under november-januari. Även beräknad förbrukning av kallvatten debiteras individuellt.
I samband med detta har styrelsen beslutat att övergå till månadsvis debitering av avgifter till
samfälligheten.
De ovanligt kalla perioderna under både föregående och denna vinter har gjort att fjärrvärmeförbrukningen överskridit budget och att den fasta årsavgiften hos Fortum höjts genom nya
”årshögsta” värmeförbrukningar.
Separat redovisning görs innan stämman.

Hantering av hushållssopor
Styrelsen har under året följt upp den lösning med gemensamma behållare för hushållssopor
som driftsattes under slutet av 2009. Hanteringen av hushållssopor har fungerat mycket bra
under året. Kostnaderna för sophanteringen har i stort sett följt den budget som fastställdes
för 2010. Erfarenhetsutbyte sker löpande med de övriga föreningar inom Akalla som installerat likadana sopbehållare (Akallahöjden och Trädgårdsstaden) .
Erfarenheterna redovisas separat innan stämman.

Avfallskvarnar
Styrelsen har fått frågan om montering av avfallskvarnar i köksavloppen och har efter kontroll
beslutat att inte tillåta installation av sådana. Orsaken är främst den ökade risken för stopp i
vårt avloppssystem.

Städdagarna
Vårstädningen 24e april hölls i soligt väder och lockade deltagare från hela 127 fastigheter!.
Höststädningen 24e oktober i fint höstväder lockade deltagare från 103 fastigheter.
Vid båda dessa tillfällen genomfördes utmärkta arrangemang av trivselkommittén med förtäring och lotterier.
Dennis Westin fortsatte med den uppskattade servicen som gav husägarna möjlighet att få
elektriska artiklar och miljöfarligt avfall bortforslade till återvinningsstation.
I samband med samlingen efter städningen har flera medlemmar i föreningen anordnat en
mycket uppskattad loppmarknad med diverse artiklar såsom böcker, CD, ljudböcker mm.
Den sedan flera år negativa trenden av deltagande vid städdagarna bröts glädjande vid vårstädningen. Detta påverkar då de förslag till åtgärder för förbättrad närvaro vid städdagarna
som styrelsen skall redovisa vid stämman.
Mer information om detta ges vid stämman.

Container
Container har under året tagits hem vid städdagar och dessutom i samband med avslutningen
av julen. Vid städdagarna fortsatte vi med att reservera några containers för endast kvistar
och grenar, vilket i stort sett fungerade tillfredsställande och gav oss en lägre kostnad än för
helt blandade containers.

Införande av parkeringskontroll inom området
De regler och rutiner för parkering inom ASFs område som driftsattes vid föregående årsskifte har fungerat mycket bra och vi har i stort nått målen
- dels att minska på antalet okynnesparkerade bilar inom området
- dels att frigöra besöksplatser för besökare till området.
Erfarenheterna redovisas separat innan stämman.
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Bidrag till föreningar
Bidrag har efter särskilt beslut i styrelsen betalats enligt följande
- Akalla Bys Arrangemangsgrupp
9.000 kr
- Norra Järva Hembygdsförening
5.000 kr

Snöröjning
Utfördes av BjörnEntreprenad AB (BEAB) på ett tillfredsställande sätt trots ovanligt stora
snömassor under den tidvis mycket kalla vintern.

Kontaktblad
Under året har Trivselkommittén utkommit med 4 nummer av Trivselbladet. I bladet ges aktuell information om olika händelser i föreningen och speciellt från städdagarna. Se även
hemsidan www.akalladalen.nu.

Föreningens festligheter under sommaren
Trivselkommittén anordnade flera olika fester/sammankomster under sommaren 2010 med
den gemensamma placeringen på ängen nedanför området.
- 6e juni firades Sveriges nationaldag genom en picnic där deltagarna medförde sin
egen förtäring (som knytkalas). Festen var enligt deltagarna mycket lyckad.
- 14e augusti ordnades en lyckad kräftskiva enligt samma knytkalas-modell.
- 28e augusti firades områdets 35-årsjubiléum genom att trivselkommittén arrangerade en storslagen fest i inhyrt tält på ängen nedanför området. Nära 200 personer deltog i de mycket lyckade festligheterna.

Information till nyinflyttade och andra
Informationsskrift ”Bra att veta om Akalladalen”, har delats ut till några nyinflyttade och
andra intresserade och finns också tillgänglig på hemsidan www.akalladalen.nu .

Utbyte/Reparation av fönster
Under 2009 avbröts föreningens projektering av utbyte av fönster pga förändringar i regler för
ROT-avdrag.
Flera fastighetsägare har under 2010 på egen hand gjort upphandling och utbyte av fönster
med flera olika entreprenörer. Erfarenheterna från detta har varit goda och inomhusklimatet i
husen upplevs som tystare och varmare. Under 2011 planerar styrelsen att följa upp om/hur
dessa fönsterbyten påverkat värmeförbrukningen vid den individuella mätningen.

Julgran
Traditionen med en julgran i Slingerbulten har upprätthållits även under 2010.

Gåvor till uppdragstagare
Mindre gåvor har i samband med julhelgen utdelats till det 30-tal medlemmar som under året
åtagit sig uppdrag och genom ideella insatser för föreningen bidragit till områdets skötsel och
trivsel.

Föreningens ekonomi
Föreningens ekonomi och likviditet är fortsatt god trots ett underskott för 2010, vilket kan
kvittas mot tidigare ackumulerade överskott. Till största delen berodde underskottet på den
mycket kalla vinterperioden med högre kostnader för fjärrvärme och snöröjning/väghållning.
Se bifogade resultat- och balansräkningar.
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Slutord
Samtidigt som vi i styrelsen hemställer om att stämman beviljar oss ansvarsfrihet för det
gångna året, vill vi framföra vårt varma tack för det förtroende som visats oss. Vi vill också
tacka alla dem, som på olika sätt hjälpt oss i föreningen i olika ärenden under året och därigenom främjat våra gemensamma intressen och bidragit till en god trivsel i området.
Akalla 2011-03-14

Sievert Balkeståhl

Dennis Westin

Lars Moberg

ordf

vice ordf

ledamot

Sture Caesar

Björn Lundstedt

Sekr

kassör
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Akalladalens

Bilaga 2

Samfällighetsförening

2011-03-14

Resultaträkning för perioden 2010-01-01 - 2010-12-31
Intäkter
Samfällighetsavgifter + ränta
Garageuthyrning
Månadsavgift Bredband
Bredband Anslutning
Årets underskott
Totalt

Utfall

Budget

4 279 080,48 kr
12 000,00 kr
125 620,00 kr
3 100,00 kr
272 558,67 kr
4 692 359,15 kr

4 290 500,00 kr
12 000,00 kr
133 686,00 kr

2 275 200,00 kr
289 803,00 kr
193 332,00 kr
116 608,88 kr
119 206,00 kr
133 927,00 kr
184 851,00 kr
135 776,00 kr
122 382,10 kr
30 489,00 kr
20 251,00 kr
74 394,00 kr
345 606,00 kr
29 569,17 kr
34 170,00 kr
180 512,00 kr
13 300,00 kr
181 636,00 kr
82 033,00 kr
111 660,00 kr
10 983,00 kr
- kr
6 670,00 kr
4 692 359,15 kr

2 100 000,00 kr
300 000,00 kr
170 000,00 kr
120 000,00 kr
120 000,00 kr
130 000,00 kr
120 000,00 kr
140 000,00 kr
130 000,00 kr
32 000,00 kr
20 000,00 kr

- kr
4 436 186,00 kr

Kostnader
Fjärrvärme
Vatten och Avlopp
El
Underhåll löpande
Container
Arvoden Styrelse, revisorer mfl
Väghållning
Kabel-Tv
Trivselkommitté
Försäkring
Arbetsgivaravgift
Underhåll enl plan
Avsättning till underhållsfond
Övriga kostnader
Bredbandsinvestering ränta
Bevakning
Bredbandsavgifter till AHN
Avskrivning Bredband
Avskrivning Sophantering
Sophantering
Sophanteringsinvestering ränta
Värmemätning
Värmemätning ränta
Totalt

420 000,00 kr se bil
40 000,00 kr
30 000,00 kr
120 000,00 kr
50 000,00 kr
181 686,00 kr År 8 av 15
82 000,00 kr År 1 av 10
120 000,00 kr
10 500,00 kr

4 436 186,00 kr
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Akalladalens

Bilaga 2

Samfällighetsförening

2011-03-14

Balansräkning 2010-12-31
Tillgångar
Kassa
Bank
Postgiro
Anläggning Bredband
Anläggning Sophantering
Anläggning Värmemätning
Ej betald samfavg
Totalt

47,24 kr
434 090,59 kr
69 708,05 kr
1 296 011,64 kr
738 290,58 kr
1 069 860,00 kr
8 275,00 kr
3 616 283,10 kr

Skulder och Eget Kapital
Ej betalt fjärrvärme
Ej betalt underhåll plan 1
Ej betald Väghållning
Ej betald El
Ej betalt underhåll
Ej betalda Arvoden
Ej betald Container
Ej betald Arbetsgivaravgift
Ej betalt VoA
EJ betald Sophantering
Totalt
Låneskuld Bredband
Låneskuld Sophantering
Låneskuld Värmemätning
Underhållsfond
Balanserat överskott
Årets underskott

333 485,00 kr
3 225,00 kr
57 748,00 kr
44 807,00 kr
29 861,00 kr
16 500,00 kr
3 582,00 kr
13 198,00 kr
30 971,00 kr
40 230,00 kr
573 607,00 kr
1 102 500,00 kr
370 000,00 kr
780 000,00 kr
456 163,00 kr
606 571,77 kr
- 272 558,67 kr

Totalt

3 616 283,10 kr
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Akalladalens

Samfällighetsförening

Bilaga 4
2011-03-14

Förslag från styrelsen
Bil 4A.

Avgift vid frånvaro vid städdagar

Vid föregående årsstämma fick styrelsen i uppdrag att utreda och föreslå ev avgiftsbeläggning
av frånvaro från städdagarna.
De nuvarande reglerna för deltagande vid de årliga städdagarna baseras sedan många år på att
”det skall vara något positivt att delta” och för att stimulera detta har vi anordnat lotteri och
delat ut lottsedlar till deltagande fastighetsägare. Vid gemensam samling kl 13 på städdagen
har föreningen dels serverat lunch och dels lottat ut fina vinster till deltagarna i städningen.
Styrelsen har noterat att det är vissa fastighetsägare som konsekvent uteblir från städdagarna
och som därigenom inte deltar i det gemensamma arbetet. Detta har också påtalats av flera
medlemmar.
För att i någon mån motverka detta och dessutom göra det möjligt att utebli från städdagarna
om man har förhinder så föreslår styrelsen att en avgift skall tas ut när någon vid flera tillfällen i rad uteblir från städdagen.
För den som inte kan närvara vid städdagen kan styrelsen föreslå arbetsuppgifter som kan
utföras vid annat tillfälle än under städdagen och att detta anses som deltagande vid städningen. Styrelsen planerar att utforma rutiner för att hantera sådana arbetsuppgifter.
Förslag till beslut:
För de fastighetsägare som uteblir vid två på varandra följande städdagar skall föreningen
ta ut en avgift på 500 kr/tillfälle .
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Akalladalens

Bilaga 5

Samfällighetsförening

2011-03-14

Förslag till Budget för tiden 2011-01-01 till 2011-12-31
Intäkter SEK
Individuell mätning värme o VoA
Samfällighetsavgifter + ränta
Garageuthyrning

2 600 000,00 kr
2 311 669,00 kr
12 000,00 kr

Summa Intäkter

4 923 669,00 kr

Kostnader SEK
Fjärrvärme
VoA
El
Underhåll Löpande
Container
Arvoden Styrelse, revisorer mfl
Väghållning
Kabel-TV
Sophantering hämtning
Avskrivning Sophantering
Sophantering ränta
Trivselkommitté
Arbetsgivaravgift
Försäkring
Bevakning
Övriga kostnader
Avskrivning Bredband
Bredbandsinvestering ränta
Bredbandsavgifter till AHN
Avsättning till Underhållsfond
Avskrivning Värmemätning
Värmemätning ränta

2 300 000,00 kr
300 000,00 kr
200 000,00 kr
120 000,00 kr
120 000,00 kr
140 000,00 kr
130 000,00 kr
140 000,00 kr
160 000,00 kr
82 033,00 kr
50 000,00 kr
30 000,00 kr
25 000,00 kr
32 000,00 kr
180 000,00 kr
40 000,00 kr
181 636,00 kr
43 000,00 kr
15 000,00 kr
440 000,00 kr
135 000,00 kr
60 000,00 kr

Summa Kostnader

4 923 669,00 kr

År2 av 10

År 9 av 15

År 1 av 10

Utdebitering 2011 föreslås bli:

Hustyp 402 (20 hus)
Hustyp 403 (22 hus)
Hustyp 404 (36 hus)
Hustyp 111 (98 hus)

Månadsavgift
januari -mars
941,00 kr
941,00 kr
941,00 kr
941,00 kr

Månadsavgift
april - december
1 140,00 kr
1 140,00 kr
1 140,00 kr
1 140,00 kr

Styrelsen har skyldighet att höja debiteringen om så behövs och rätt att sänka om möjligt.
Utöver denna månadsavgift tillkommer den individuella avgiften varje månad för varje
fastighets förbrukning av uppvärmning samt varm och kallvatten
Betalningsdagar: Den sista dagen i varje månad
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Samfällighetsförening
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Underhållsplan 2011
Underhåll enligt plan för 2010 som beslutades på förra årsstämman
1.
2.
3.
4.
5.

Friktionsyta på trappen vid vändplanen Tavastehusgatan
Byte av sand i alla sandlådor
Ogräsrensning i alla sandlådor, sommar + höst
Fortsatt upprustning lekplatser
Fortsatt översyn gräsmattor, träd och buskar

Totalt beslutad kostnad för underhåll enligt plan 2010

260 000 Kr

Av ovanstående har
Punkt 1 Ej utförts. Skall utföras 2011
Punkt 2 Ej utförts pga försening från BEAB. Skall utföras våren 2011
Punkt 3 Utföres till hösten 2011 efter utbyte av sand på våren
Punkt 4 Ej utförts 2010. Fortsatt upprustn 2011
Punkt 5 Stora träd ( Oxlar o körsbär ) beskurna
Uppriktning av garagevägg
Färg till garage
Underhåll kabel TV nätet

31 725
8 409
925
33 335

Totalt utfört och betalt arbete 2010

74 394 Kr

Förslag till Underhåll enligt plan 2011
Friktionsyta på trappen vid vändplanen Tavastehusgatan
Byte av sand i alla sandlådor
Ogräsrensning i alla sandlådor 1 x 20 000 Kr
Fortsatt upprustning lekplatser
Fortsatt översyn gräsmattor, träd och buskar
Installation Bauer vattenreningsutrustning

10 000
60 000
20 000
60 000
50 000
300 000

Totalt föreslagen kostnad för underhåll enligt plan 2011

500 000 Kr

Underhållsfonden 2010 och 2011
Ingående fond 2010
Avsättning till underhållsfond 2010
Utförda och betalda åtgärder 2010

110 557 Kr
420 000 Kr
- 74 394 Kr

Utgående fond 2010

456 163 Kr

Ingående fond 2011
Förslag till avsättning till underhållsfond 2011
Förslag till åtgärder enligt plan 2011

456 163 Kr
440 000 Kr
-500 000 Kr

Då blir utgående fond 2011

396 163 Kr
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Akalladalens

Bilaga 6

Samfällighetsförening

2011-03-14

Valberedningens förslag till val av ledamöter
Styrelse
Ordförande Sievert Balkeståhl, Torneågatan 40
1 år kvar
Ledamöter Lars Moberg, Tavastehusg 87
1 år kvar
Dennis Westin, Tavastehusg 13 (v ordf)
Björn Lundstedt, Tavastehusg 6 (kassör)
Sture Caesar, Tavastehusg 47 (sekr)
1 år kvar
Suppleanter Mats Lundgren, Tavastehusg 72
Sara Magnusson, Tavastehusg 2

Revisorer
Ordinarie

Hans Ekblad, Tavastehusg 17
Jan Hagberg, Torneågatan 36
Suppleanter Birgit Norberg, Tavastehusg 63
Kenneth Söderlund, Tavastehusg 15
Trivselkommitté
Sammank Lou-Lou Zachrisson, Tavastehusg 82
Ledamöter Margaretha Andersson-Lopez, Tavastehusg 90
Norbert Bucher, Tavastehusg 91
Peter Lövenfeldt, Tavastehusg 3
Ingalill Nilsson, Tavastehusg 84
Valberedning
Sammank B A,
T C,
A I,

Tavastehusg
Tavastehusg
Tavastehusg

omval 2 år
omval 2 år
omval 2 år
nyval 2 år

omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år

1 år kvar
1 år kvar
1 år kvar
omval 2 år
1 år kvar

omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år

Valberedningen har bestått av
- B A, T C, A I
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Akalladalens

2011-03-14

Samfällighetsförening

Fullmakt för röstning
Akalla den: _______________________
Fullmakt för: _________________________________________
Kvarter:

____________________________

Fastighetsnr: _____________

att föra min talan och i händelse av val avge min röst under Akalladalen Samfällighetsförenings stämma onsdagen den 30e mars 2011.

Undertecknas av samtliga delägare
Namnteckning: ____________________________________
Namnteckning: ____________________________________
Namnteckning: ____________________________________
Kvarter:

_____________________________

Fastighetsnr: _____________

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Namn:

_______________________________________

Adress:

_____________________________________________________________

Obs! Enligt §49 i lagen om förvaltning av samfälligheter kan medlems rösträtt utövas genom
ombud. Ombud får dock ej företräda mer än en medlem utöver sin egen röst.
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