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BACKENS SAMFALLIGHETSFOREMNG
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HANDLINGAR INFOR 2017 ARs STAMMA
Dagordning
Arsredovisning
•

forvaltningsberaftelse

•

Verksamhetsberättelse 2016

•

Verksamhetsplan 2017

•

Budget 2017

•

Resultat- och balansrakning

•

Noter till arsredovisningen

Revisionsberättelse
Inkomna motioner
Valberedningens flirsiag
Städledare 2017

DATUM FOR ARETs STAMMA
Arets stämma äger rum:

torsdagen den 23 mars kl.19:OO-21:OO I Segeltorpsskolans matsal.
Kaffe med dopp serveras till stämmobesökarna.
Alla medlemmar i Bäckens Samfallighetsfiirening hälsas hjrtligt välkomna till árets stämma.

Jenny Lantz
Ordft5rande

Erika Sales
Sebeterare
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DAGORDNING
1.

Stärnrnans oppnande

2.

Frâga om stämman är stadgeenligt utlyst

3.

Val av ordfOrande och sekreterare fOr stämman

4.

Val av tvãjusterare, tillika rösträknare

5.

Godkännande av dagordningen

6.

Styrelsens berättelser:
a. Verksamhetsberättelse
b. Arsredovisning fOr Bäckens samfallighetsfOrening

7.

Beslut om avsäftning till yttre fond

8.

Revisoremas berättelse

9.

Fràga om styrelsens ansvarsfrihet

10. Inkomna motioner

11. Verksamhetsplan och budget 2017 samt samfallighetsavgift
12. Va! av styrelseordfdrande och styrelse
13. Va! av revisorer
14. Va! av valberedning
15. Meddelande om vilka som utsetts till städledare och vilka dagar som
16. Ovriga frãgor
17. Stämmans avslutande

at

staddagar

Arsredovisning
for
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Styrelsen for SF F Bäcken, med sate i Segeltorp, far harmed avge Arsredovisning for rakenskapsãret 2016.

Arsredovisningen är upprattad i svenska kronor, SEK.

Forvaltningsberattelse
Verksamheten
Allmänt om verksarnheten
Allmänt om verksamheten
foreningen har till ändarnãl att fOrvalta den av medlemmamas agda samfallighet Huddinge Bäcken
GA.1, registreringsdaturn 1980-04-21. Samfalligheten skall fOrvaltas I enlighet med vad som fastställdes
vid bildandet om dess ändamãl och vad som beslutas pa stämma.
Andamãlet med samfallighetsforeningen är att ombesörja:
Vagar
VattenfOrsorjning
Avloppsan laggning
Radio-TV och/eller Tele
Elledningar och/eller belysning
Grönomrãden
Garage och/eller parkering
Ovrigt
Samfallighetens fastighet ägs av 99 radhus.
Gemensamhetsanlaggningen är försäkrad hos Villaagarnas RiksfOrbund.
Styrelse
Styrelsen har efter ordinarie stämma den 14 april 2016 haft fOijande sammansattning:
Ledamot
OrdfOrande
Jenny Lantz
Sekreterare
Ledamot
Erika Sales
Ledamot
Catalina Leoson
Kassör
Ledamot
Cecilia Edlund
Ledamot
Fredrik Ekiund
Lars Holmqvist
Ledamot
Emine Ouland Yones
Suppleant
Styrelsen har under 2016 haft 9 styrelsemoten.

Förtroendevalda revisorer
Andreas Gugg
Annika Ritzl
Förtroendevalda revisorssupp}eanter
Andreas Thunholm
Kãge Pihi

7
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/
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Valberedning
Helena Quedlinburg
Jorgen Jaderberg
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Sammankallande

Forvaftning av samfalligheten
Ekonomisk ffirvaltning skOts av fastum UBC Forvaltning AB med lopande avtal.
Samfallighetens ekonomi
Utdebitering till medlemmama av samifihlighetens kostnader fOr 2016 har gjorts med 1 065 793 SEK.

Verksamhetsberätteise 2016
Omfaltande tiden I januari till den 31 december 2016.
Samfallighetens uppgift är att alt fOrvalta samfällighetens anlaggningar. styrelsen är samfallighetens
verkställande organ och har alt agera mom de ramar som stAmman och Igen fOreskriver.
Ekonomi
Pa ãrsstämman 2015 beviljades outsourcing av ekonomisk forvaltning. Nu har fOrsta hela kalenderãret
gâtt med Fastum UBC forvaltning.
Styrelsen tecknade avtal med Fastum UBC forvaltning om ekonomisk fOrvaltning den 22 april 2015.
Avtalet loper t o m 2016-12-31 med mojlighet till fOrlangning med I ár i taget. Uppsagning skall ske
senast 6 mânader innan.
Styrelsens utvardering av uppdraget fastum har är alt vi är nOjda med skotseln, ràdgivning samt den
noggranna hantering som Fastum har.
$tyrelsen granskar och signerar samtliga fakturor i en portal samt kan se lOpande hur resultat- och
balansrakningen ser ut. I portalen ser vi alla fakturor fran leverantOrer och till medlemmar, bade som
skall betalas och har betalats, vi ser även de som fbrfallit till betalning.
Faktura fOr samfallighetsavgift, Kabel-TV och underhállsavgift faktureras automatiskt vane kvartal, i
fOrskott.
Forskoltsdebitering av stadavgiften sker automatisk varannan fakturering. Efier staddag rapporterar
styrelsen till Fastum de som varit narvarande pa staddagen och summan áterbetalas pa kommande
faktura som en minuspost.
Fastum erbjuder autogiro eller e-faktura som vi uppmanar medlemmama alt nyttja fOr alt sänka
foreningens kostnader samt alt de underlättar när man är bortrest mm.
EnI. § 18 i Samfallighetens stadgar ska fOreningen ãrligen gora en avsaltning till underhàtls- och
fOrnyelsefond. Styrelsen fOrestãr en avsaltning pa totalt 150 000kr vilket motsvara ca 1 515 kr/fastighet.
Vattenavläsning
Varje fastighets forbrukning av valten har lasts av tvã gãnger, i april och november. Debitering av fast
mãnadskostnad sker kvartalsvis I fOrskolt och vattenfOrbrukning sker I efterskott, kommande fakturan
efter staddag.
Administration
Viktig information meddelas via samfallighetens hemsida www.baecken.org och information brevledes.
4 fastigheter har byti agare under 2016.

/
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Hemsidan/Information
Pa Bäckens samfallighets hemsida, www.baecken.org, bar inforrnationen om viktiga händelser
fOrmedlats samt även pa facebooksidan Grisbyn.
En ãterstallning av hemsidan efter driftproblem hos var leverantör skadade viss funktionalitet men den
bar blivit reparerad. Detta rörde bland annat dokumentlagring samt blidhantering
Arbetssätt for underhalls- och reparationsarbeten
Arbetet i vissa av arbetsgruppema; roj-, garage-, och lekplatsgrupperna har gjort vissa uppdrag
under 2016.
Tanken var att dessa tre grupper ska arbeta motsvarande Wa dagar per àr, men inte nodvandigtvis pa
staddagama. Rojgruppen bör dock arbeta I anslutning till staddagama fbr aft de övriga stadlagen ska
kunna ta band om avfallet och forsia det till containrama. Staddagarna har under 2016 legat pa lordagar
sã aft rojgruppen ska kunna arheta pa helgen fOre.
Deltagare I arbetsgrupperna beböver inte närvara pa staddagama om de fullgjort motsvarade arbete mom
arbetsgmppen.
Staddagar
Det är fortfarande stor uppslutning pa vãra staddagar vilket kanns vadigt roligt. Städledama, som är
arbetsiedare under staddagama, bar fall instruktioner fran styrelsen infOr staddagama om vad som
behöver goras.
inflir höstens staddag delades eft nyff mer “komplett” informationshafie ut till stadledarna. I häftet ingick
ocksã stadprotokollet som tidigare delats ut fOrst pa själva staddagen. Men höstens staddag blev installd
da Stockholm lagom till den helgen slog sift snörekord, därfOr har styrelsen ingen áterkoppling pa om
della upplevdes fungera bra.
Grönomrãden
Under hoststadningen 2015 röjdes bela markytan bakorn garagelangoma 11 och 12 (städomrãde 2). Där
vaxte dã bara sly, ogras och stubbar. Till vãrstadningen 2016 beställdes sedan jord och städomrãdet
frösãdde en gräsmafta som man tilisammans tog hand om. Resultatet blev en snygg och piydlig
grasmafta som ger eft betydligt trevligare intryck av platsen.
Aven markytan bakom garage I och 2 (städomrãde 1) röjdes under hoststadningen 2015. Städomrãde 1
bad om betänketid under 2016 infl5r áterplantering av ytan.
Stadomrade 7 bar rojt hela markytan dar den tidigare lekplatsen i backen vid Alkärrsstràket lag. Man bar
fylit Ut samt beställt hem jord som kraftats Ut. Till vãren 2017 kommer även här en grasmatta aft
anlaggas. Resultatet är en betydligt öppnare, ljusare och trevligare plats an tidigare, dã buskagen växte ut
over gangvagen och även skymde gatubelysningen.
Generellt gallande vara gronomraden har styrelsen under ãretjobbat I samrãd med kunniga arborister
I firman Rubisco. Ambitionen bar varit och ar fortsaft att med eft Iangsiktigt perspektiv och varsamhet
jobba fram eft bostadsomrade med välsköfta gronomraden och en mangfald av friska träd.
Rubiscos arbete inleddes under varen/fOrsommaren 2016 med en gallring av buskagen langs
Mickelsbergsvagen samt fällning av eft antal riskträd vid stora parkeringen, mot gangvagen langs
Haradsvagen.
En motion till styrelsen vid ãrsstämman 2016 gallde eken vid lekplatsen I stadomrade 5.
Motionsställaren Onskade en fallning altemativt kraftig beskaming av trädet. I samrad med Rubisco
bestämdes aft trädet inte skulle fällas och istAllet utfOrdes en gallring/beskaming av trädkronan.
Under senhOsten 2016 medgav budgeten aft Rubisco kunde paborja arbetet med träden I backen
(pulkabacken) vid Alkarrsstraket. En ek som bedOmdes aft växa endast at ett hall, in Over intilliggande
hus, fälldes. Kringliggande träd bedOms nu ra eft gynnsammare livsuttymme.
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Samtliga gronomràden bar i övrigt skötts av respektive städomrãde under ledning av stadledarna efter
instruktioner fran styretsen. Under vãrstadningen 2016 har ett flertal städomràden lagt ner eli bra arbete
med att ta fram stenlaggningen runt gatubrunnarna med välvda lock. Tanken är att fbrbättra avrinningen
till dessa.
Gàngvägar och parkeringsplatser
SnOrojning och sandning utfOrdes av Christer Segerstrom AB. Samfalligheten bar anlitat dem sedan 2004
och de var även anlitade fOr vintem 2015/16.
Snorojningen bar utfOrts enligt avtal mellan kI. 07:00-17.00 alla dagar I veckan liksorn tidigare ar.
Irafiksäkerhet
Fartgupp finns monterade under sommarhalvâret mellan garage 5 och 6, langs infarten vid
Micketsbergsvagen. Vintertid demonteras guppen fOr att underlätta vid snOrojning.
Montering/demontering av skOts normalt under staddagama.
När fOrsta snön foil i november bade vi dock inte baft var staddag ännu och olyckligtvis kordes
fartguppen pa vid snörojningen som skedde. Vissa gupp lossnade, medan andra ruckades ur position.
Delia upptacktes av boende och ãtgardades râdigt. Samtliga gupp ãterfanns senare.
Cementringarna med blomsterplanteringar har fortsatt behãllit sina placeringar, bade vid Gamla
Kyrkvagen och infarten Micketsbergsvagen.
P-grindar bar underhãliits genom byten av saboterade/demolerade las.
Garagen
I omrãdet har vi under staddagama gjort eli flertal fOrsök att sjalva kiottersanera garagen. Delia bar inte
fungerat. Styrelsen kontaktade därfOr under fOrsommaren 2016 eli kloliersaneringsfOretag som med gott
resultat rengjorde garagevaggama.
El och belysning
Vi har fortsattjobbat med gatubelysningen i omrãdet t.ex. kompletterat med belysning i form av fler
LED-armaturer pa garagen. Nãgot vi fortsätter titta pa under 2017.
Kabel-TV
Befintliga lan fOr Kabel-TV betaldes av 2015. Inga tilikommande kostnader har uppstãli under ãret.
Styrelsen har tagit in offert fran Canal Digital for ali stämma av prisbild utefter den inkomna motionen.
Motionen galler en gruppansiutning samt tillgãng till digitala kanaler.
Styreisen har ocksã haft dialog med nàgra medlemmar och funnit att intresset inte är sá stort sã därfOr
fOreslãr styrelsen all avvakta delia.
Motionen uppgav tre olika paket som Canal Digital tillhandahãller.
Idag är foreningens kostnad 50 kr/mânad inki. moms och till det tillkommer drift av anlaggning.
Bas paketet (Digital T- 1 Bax + Analogt Basutbud) kostar 79 kr/mãnad + moms.
flex paketet (Digital T-2 Flex + Analogt Basutbud) kostar 119 kr/mãnad + moms.
Till delia tilikommer en engângskostnad pa i kr + moms fOr RD-Box.
Tredje paketet tillhandahálls inte till Samfallighetsforeningar.
-

-

-

-
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Verksamhetsplan for 2017
Styrelsens uppdrag är att:
1. fOrvalta samfalligheten och fc5reningens tillgângar
2. Ansvara ffir redovisning Over fTheningens rakenskaper
3. Ansvara fi5r forteckning Over fastigheter och dess ägare
4. Arligen infr ordinarie stämma avge fOrvaltningsberattelse Over foreningens verksamhet och ekonomi
5. Om fOrvaltningen ar uppdelad pa olika verksarnhetsgrenar och medlemmamas andelar inte är
lika stora i alla verksamhetsgrenarna, fOra sarskild redovisning fOr varje sâdan gren
6. Verkställa innehãllet I verksarnhetsplanen
7. 1 Ovrigt fuligora vad lagen fOreskriver om styrelsens handhavande av foreningens angelagenheter$.
8. Behandla inkomna skrivelser och motioner
Lângsiktig underhàlls- och fOrnyelseplan
Ar 2009 formulerade den dãvarande styrelsen en lângsiktig underhàlls- och fomyelseplan.
Planen, som omfattar 30 ãr är ett fOrsök att beskriva vad som kan tänkas hända under en sâ lang tid.
Styrelsen reviderar den lángsiktiga underhãlls- och fOrnyelseplanen under ãret.
Nedan beskrivs planerade ãtgarder fOr 2017 och framãt.
Arbetssätt fOr underhãlls- och reparationsarbeten
Dã det inte skett nâgon forandring i medlemmarnas engagemang fOr vãrt omrãde yrkar styrelsen pa ati
outsourcallagga Ut arhetet till ett foretag som tillhandaháller fastighetsskOtsel. Deffa innefattar t. ex ta in
offerter fOr underhällsarbeten, rekvirera sakkunnig vid behov samt fastighetsskotsel.
Vârt omráde är I stort behov av skötsel och upprustning dã omrãdet är Over 35 àr och det är inte de

boendes eller styrelsemedlemmamas uppgift att agera fastighetsskOtare dã vi i manga fall saknar
sakkunskap och korrekta fOrsakringar.
Dessvarre bar vi inte fãtt in nãgra offerter d aktOrema anser att vi är ett fOr litet uppdrag. Efterhand dá
mer omfattande reparationer behövs tar styrelsen in minst 3 offerter som tidigare.
Ekonomisk fOrvattning
Sedan maj 2015 fOrvaltar fastum fOrvaltning var ekonomi. Avtalet loper nu ett ãr I taget med
uppsägning senast 6 mãnader innan. Dã styrelsen har varit valdigt nöjd med det arbete som Fastum utfOr,
bade den professionella kontroll och expertis hjalp vi nu har, yrkar vi pa art teckna 3 ársavtal fOr aft
minska foreningens kostnad.
Styrelsen kommer fortsätta dialogen med SEB gallande god och tiygg placering av vãra tillgangar.
Fastum bar beräknat aft fOreningens behov av likvida medel är max 200-300 tkr, den hogra summan pa
vintern. D rantelaget inte är positivt varken pa sparkonto eller placeringskonton sa fortsätter styrelsen
bevaka räntor fOr aft ta hand om fOreningens pengar pa bästa sätt.
Enligt §18 i Samfallighetens stadgar ska fOreningen ãrligen gora en avsattning till underhalls- och
fOmyelsefond. Styrelsen foreslar en avsaftning pa totalt 150 000kr vilket motsvara ca 1 515 kr/fastihet.
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Vatten och avtopp

Det aligger varje fastighetsagare att Wa ggr per ãr pa staddagarna eller I samband med staddag aft
fl5rmedla vattenfiirbrukningen till städledare altemativt styrelsen.
MASAB (Maskinrensningspecialisten AB) kommer mom en snar framtid spola rent vára
dagvattenbrunnar.
Grönomrãden

For grOnomrãdena I omrádet planeras en fortsatt gallring/beskarning och failning av riskträd under ãret.
Aterplantering kan komma aft ske där behov finns.
Omrãde 1 ges I budgeten rnOjlighet aft rusta upp sift omràde, max 25 000kr.
Gángvagar och parkeringsplatser

fortsaft Oversikt av vaxtlighet kring vãra gãngvagar kommer ske fOr aft säkerställa tillganglighet fOr
snOrOjning samt tiligodose bra ljusspridning I ornrãdet.
Inga stOrre arbeten kring vâra gãngvägar och parkeringsplatser planeras mom kommande àr.
Trafiksäkerhet
fortsaft fOlja de riktlinjer och direktiv som Huddinge kommun saft upp fOr defta. De átgarder som
genomfOrts kommer hàllas under uppsikt fOr aft säkerställa aft de fungerar som tänkt och uppfyller de
krav sorn finns pa defta.
Vaxtlighet vid infarter samt hOrntomter ska fortsaft f51ja de direktiv kommunen anser vara trafiksäkert.
Direktivet lyder aft om din tomt ligger intill en gang- och cykelvag eller gata bOr du se till aft dma växter
inte är hogre an 80 cm i en sikftriangel som sträcker sig minst 10 m at vardera hâllet. Ansvaret fOr aft
sikten är fri är din som fastighetsagare eller ligger pa oss som samfallighet fOr de gemensamma ytoma.
Hangrannor

Hangrannor som ar anslutna till avloppssystemet är gemensam egendom och skall vid behov underhAllas.
Det är vane fastighetsagares skyldighet aft vãrda och rensa dessa.
Hangrannoma tilihOr dock samfalligheten. Det finns inga planer pa aft byta ut hangrannorna de närmaste
aren. Eventuella smà justeringar och niktningar hanteras lOpande av boende sjalva eller via styrelsen.
Vid eventuelit takbyte kontaktar den boende styrelsen om defta medfOr aft hangrannoma ändras.
Information

Hemsidan www.baecken.org är det primara mediet fOr informationsspridning mom samfalligheten.
Defta komplefteras med Facebooksidan Grisbyn, www.facebook.com/Grisbyn
Kontakt med styrelsen sker via mail till stvrelsen@baecken.org.
Skriftlig information kommer endast aft delas ut enstaka ganger d det är information som maste
samtliga boende mom en viss tid.
Kabel-TV

Inga planerade atgarder

fran samfallighetens sida under kommande àr.

na
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Ovriga avgifter
Avgifier ffir anvandning av eluttagen i garagen, under vinterhalvãret fran och med oktober till och med
april rnãnad, fOreslàs vara:
motor- el/er kupévannare 400 kronor
motor- och kupdvarmare 600 kronor
Vi kommer att fortsatta se over e1ftrbrukningen. Ser vi att det är hogre fOrbrukningjamfOrt med tidigare
àr kommer inventering av motor- och kupévärmare att ske. F or aft senare lagga fram ffirslag till
ffirandring.
Avgiften fZ5r uppstallning av husvagn, husbil och slapvagn under vinterhalvâret är 1 500 kr. Dock ska
uppstallningen av husvagn och husbil godkannas av styrelsen innan parkering sker. Avgiften galler fran
och med oktober till och med april mãnad. Avgiften inkluderar inte el fran garagens eluftag. Under
sommarhalvãret Thr inte husvagnar stallas upp mom samifilligheten utan aft styrelsen meddelas.?
Avgiften fOr uppstatlning av avregistrerad fordon (som tillhör fastighetsagare I Backens Samifillighet) är
750 kr/halvâr. Avgiften galler fOr sommarhalvãret april-september eller vinterhalvãret oktober-mars.
Fordon som inte tillhOr fastighetsagare i Bäckens Samffitlighetsforening far inte stältas upp en langre tid.
Vid nyftjande av ovanstãende kontakta fOreningens kassor fOr debitering av avgift. Avgift kommer pa
nästa faktura.
Stadavgift faktureras i fOrskott pa fakturan fOr kvartal 2 & 4, med 750 kr/faktura. Arbetar nágon fran
fastigheten pa staddagen äterbetalas stadavgiften pa kommande faktura.
-

-

Sammanfaftning foreslagna avgifter och ersattningar
-

Samfallighetsavgift
Avgift till underhãllsfonden
Kabel-tv avgift (fiber- och analoga kanale

2 932 kr/fastighet
3 000 kr/fastighet
720 kr/fastighet

Summa

6 652 kr/fastighet for 2017

Motor- etler kupévarmare
Motor- och kupévarmare
Avgift for uppstallning av husvagn/bil
Avgift fOr uppstallning av avställd bil
FOrskott stadav gift

400 kr/garageplats, ft.o.m. oktober t.o.m. april.
600 kr/garageplats, fr.o.m. oktober t.o.m. april.
1 500 kr/vagn, fr.o.m. oktober t.o.m. april.
750 kr/halvàr
1 500 kr/ar (âterbetalas efter medverkan pa staddag)
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Forändring av eget kapital
Fond yttre

Belopp vid ãrets ingâng
Disposition av
fOregende
ârsresultat:
Arets resultat
Belopp vid ãrets utgáng

Balanserat

Arets

Totalt

underhitI

resultat

resuttat

1 056 020

-383 625

371 621

1 044 016

150000

221 621

1 206 020

-162 004

-371 621
178 554
178 554

0
178 554
1 222 570

Forslag till vinstdisposition
Styrelsen fOreslãr att till flirfogande stàende vinstmedet (kronor):

ansam lad fOrlust
ârets vinst

disponeras sã att
till yttre fonden reserveras
i fly rakning 5verf?5res

-162 004
1 78 554
16 550

150 000
-133 450
16 550

Foretagets resultat och stalining I ovrigt framgâr av efierft5ljande resultat- oth balansrakning med
tillaggsupplysningar.
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Resultaträkning

Not

Rörelseintäkter
Nettoomsattning
Ovriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

2
3

Rörelsekostnader
Driftskostnader
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader

4
5
6

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

363 048
572 041
935 089

626 759
519 262
1146 021

-635
-60
-60
-756

220
539
953
712

-651
-45
-71
-768

531
590
182
303

178 377

377 718

177
0
177

321
-6 418
-6 097

Resultat efter finansiella poster

178 554

371 621

Arets resultat

178 554

371 621

Rörelseresultat
Finansiella poster
Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
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2016-12-3 1

2015-12-31

978 426
77 937
1 056 363

778 167
137 033
915 200

Kassa och bank
Kassaoch bank
Summa kassa och bank
Summa omsattningstillgángar

50984$
509 848
1 566 211

511 348
511 348
1 426 548

SUMMA TILLGANGAR

1 566 211

1 426 548

1 206 020
1 206 020

1 056 020
1 056 020

-162
17$
16
1 222

-383
371
-12
1 044

Balansräkning

Not

TILLGANGAR
Omsättningstil]gàngar
Kortfristigafordrbtgar
Ovriga fordringar
Förutbetaida kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

7
8

EGET KMITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapitat
Fond rOr yttre underhãll
Summa bundet eget kapital
fritt eget kapitat
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa fritt eget kapital
Sum ma eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och flirutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9

004
554
550
570

625
621
004
016

76 002
267 639
343 641

74 837
307 695
382 532

1566211

1426548

/2
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Sff3äcken
Org.nr 716417-1436

Noter
Not I Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Arsredovisningen är upprattad I entighet med àrsredovisningslagen och Bokfdringsnamndens altmänna
räd (BfNAR 2016:10) om ãrsredovisning I mindre fZretag.

Not 2 Nettoomsattning

Samfallighetsavgift
Kabel-TV och bredband

2016

2015

290 240
72 $08
363 048

286 991
339 768
626 759

2016

2015

Not 3 Ovriga rörelseintäkter

Avsattning till UH/ffirn.fond
Vatten, ej moms
El, ej moms
Stadavgifter
Motorvärmare
Betalningspãminnelse
Oresutjamning

297
261
1
11

000
900
099
250
784
0
8
572041

297 000
216 032
0
3 750
2 300
180
0
519262

2016

2015

3 150
95 992
7 728
0
121 282
54363
256 183
10 051
7 050
59264
18 720
1 437
635220

3 150
100 680
23 308
5 667
130 037
55225
211 965
30 97$
7 957
59389
21 875
1 300
651531

Not 4 Driftskostnader

Kostnader I samband med staddagar
SnorOjning/sandning
Reparationer
Tradgàrd och utemiljo
Planerat underhãll
El
Vattenochavlopp
Avfallshantering
Forsakringskostnader
Kabel-tv
Forbrukningsinventarier
forbrukningsmaterial

SFfBacken
Org.nr 716417-1436
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Not 5 Ovriga externa kostnader

Datorkommunikation
Hemsida
Porto
Foreningsgemensamma kostnader
Ekonomisk fl5rvaltning
Bankkostnader
Serviceavg. till branschorgan
Gâvor
Ovriga poster

2016

2015

0
990
6322
11 228
35 249
1 900
3 500
1 350
0
60 539

3 377
336
4784
10 000
16 874
2 516
4 277
0
3 426
45 590

2016

2015

Not 6 Personalkostnader

Styrelsearvode
Revisionsarvode intern revisor
Sociala avgifter pa arvoden

44
2
14
60

000
500
453
953

53 022
1 500
16 660
71182

2016-12-31

2015-12-31

978 426
978 426

778 167
778 167

2016-12-31

2015-12-31

7 413
14 973
10485
486
44 580
77 937

6 843
14 816
10 079
486
104 809
137 033

Not 7 Ovriga fordringar

Avrakningskonto fastum UBC forvaitning AB

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Villaagarnas RiksfOrbund
Canal Digital Kabel-TV
fastum UBC Forvaltning AB
AilTele AB
Upplupna vattenintäkter

5Ff Bäcken
Org.nr 716417-1436
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Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2016-12-31
Förutbetalda medtemsavgifter
Förutbetalda stadavgifter
Upplupna interna revisionsarvoden
Upplupen städkostnad
Christer Segerstrom AB/sandning
Vattenfal I/el
Telge Energi/el
Beraknad upplupen kostnad fOr utomhusbelysning

Segeltorp den

162
73
2
3
15
2
3
4
267

-

Catalina Leoson
OrdfOrande

fredrik Ekiund

(-

Erika Sales

cc

Cecilia Edlund

Lars Homk1vist

Var revisionsberättelse har lämnats

i/j
Andreas Gugg
Revisor

Annika Ritzl
Revisor

749
500
000
150
984
92$
32$
000
639

2015-12-31
289 968
0
1 500
3 150
8 347
2 465
2 265
307 695

SffBäcken
Org.nr 716417-1436

14(15)

Budget 2017
Belopp I tkr
RORELSENS INTAKTER
Nettoomsattning
Samfallighetsavgift
Kabel-tv
Vattenochavlopp
Städavgifter
Avsattning till underhâllsfond
El
Motorvärmare
Summa nettoomsättning
RORELSENS KOSTNADER
Reparationer och underhdll
Reparationer
Reparationer el
Repartioner ovrigt
Repartioner markytor
Underhâll av garage och-platser
P]anerat underhâll
Underhâll av markytor
Underh11 grasytor
Underháll lekytor
Summa reparationer och underhII
DrUikostnader
fastighetsskotsel grundavtal
Snorojning/sandning
Staddagar kostn I samband med
Fastighetsel
Vatten- och avlopp
Avfallshantering
Container/tippavgift
FastighetsfOrsakring
Kabel-TV
Forbrukningsinventarier
Forbrukningsmaterial
Summa driftskostnader

Budget 2017

UtfaIl 2016

Budget 2016

UtfaIl 2015

290
71
23$

290
71
227

287
340
216

297

290
73
262
11
297

297

4
297

896

1
935

1
886

2
1136

-100

-$

-100

-5
-2
-16
-6
-102
-15
-11
-2
-159

-17

—

-100

-104

-97

-200

-129

-197

-120
-3
-61
-268

-96
-3
-54
-257

-60
-130
-3
-60
-227

-31
-7
-60
-15
-5
-570

-10
-7
-59
-19
-l
-506

-20
-$
-60
-5
-573

-101
-3
-55
-212
-24
-7
-8
-59
-22
-l
-492

‘iv

//\

SFfBäcken
Org.nr 716417-1436

A dm inistrationskostnader
Hemsida
Datorkommunikation
Postbefordran
Styrelsearvode
Revisionsarvode intern revisor
Foreningsstammalmedlemsmoten
Ekonomisk fOrvaltning grundavtal
Ekonomisk forvalthing extradeb.
Ovriga forvalthingskostnader
Serviceavg till branschorgan
Bankkostnader
Kostnader for styrelsemoten
Lamnade bidrag och gâvor
Summa administrationskostnader
Personalkostnader
Summa personalkostnader
Resuttat fore finansiella poster
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-I

-1

-6
-44
-2

-6
-44
-3
-1
-34
-1

-35

-3
-6
44
-2

-3
-5
53
-2

-34

-17

-4
-2
-10
-1
-105

-4
-2
-10

-2
-10

-4
-4
-2
-10

-1
-107

-101

-100

-14
-14

-14
-14

-20
-20

-17
-17

7

179

-5

378

1
1

1
1

Resultat fran finansiella poster
Ränteintäkter
Sum ma ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekosffiader banklán
DrOjmãlsräntor
Summa räntekostnader
ARETs RESULTAT

-5
-1
-6
7

179

-4

372

Revisionsberättelse for samfällighetsföreningen Bäcken.

Revisionen omfattar rakenskapsret 1 januari 2016 —31 december 2016.
Vi har granskat rsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens forvaltning for ovan räkenskapsr. Det
at styrelsen som har ansvaret for rakenskapshandlingarna och forvaltningen av foreningen. Vrat ansvar
är att uttala oss cm ârsredovisningen och forvaltningen p grundval av vr revision. Granskningen hat
utfOrts enligt god revisionssed.
Vi anser att rsredovisningen get en rättvisande bud av föreningens resultat och ställning. Vi tilistyrker
att resultat- och balansräkningen fastställs, att tillgangliga vinstmedel disponeras enligt styrelsens
fbrslag I forvaltningsberattelsen samt att styrelsens ledamOter beviljas ansvarsfrihet for räkenskapsret.
Stockholm, 22 februari 2017

•

Annika Ritzl

1/

Andreas Gugg

,‘%z%f?

Till àrsstämman I Bäckens $amfällighet

ãr

f

2017

Motion angáende biltrafik langs AI1kärrsstrket

•

Bilister använder gâng-och cykelvagen mellan Mickelbergsvagen 282 och Lovkarrsvagen
(fOrbi pulkabacken ner mot fotbollsplanen) fOr aft ta sig in och Ut I omrAdet. Det gal ler framst
boende mom omrâdet och deras gaster men även yrkestrafik, och det händer dagligen.
(Under en timme körde tre olika privatbilar här trots fulit med pulkaákandes barn i backen.)
Jag anser att biltrafiken pa gang- och cykelvagen medmr fara for gang- och cykeltrafikanter
men även fOr de barn som leker i omràdet. Därfbr Onskar jag styrelsen uppmanar Huddinge
kommun att sätta upp infartshinder även här.

•

Bluster, men även mopedister och I viss man cyklister, kOr I for hog hastighet langs
rakstrackan pa Allkärrsstrâket. Ansvaret fOr Allkärrstrãket ligger hos kommunen men jag
Onskar att styrelsen fOr en dialog med kommunen om farthinder eller andra ãtgarder fi5r att fa
ned hastigheten och därmed öka säkerheten.

Darffir yrkar jag att stämman beslutar:
Att uppdra at styrelsen att uppmana kommunen att installera infartshinder flr att fOrhindra
trafik langs gang- och cykelbanan I backen mellan Mickelsbergsvagen/Gamla Kyrkvagen och
LOvkarrsvagen.
Att uppdra at styrelsen aft fOra en dialog med Huddinge kommun om aft vidta ãtgarder fOr aft
ffi ned hastigheten Iangs Allkärsstráket.
-

-

Catharina Glaas
Mickelbergsvagen 314
(Som privatperson kan man gora en felanmälan via kommunens hemsida;
htps:/vv w.huddijç.sc

Styrelsens svar pa motion nummer 1

Styrelsen tar sig att ta kontakt med Huddinge Kommun for att fOra en dialog med dem rörande
trafik scm sker Lövkärrsvägen upp till Allkärrstrket, att kommunen agerar fOr att fOrsvâra
framkomlighet fOr fordon. Vi kan inte själva gOra ngot at detta d vi inte äger Allkarrstraket
utan den vägen ägs och underhâlls av Huddinge Kommun.

Motion nummer 2

Motion angàende avgifter och ersäftningar till samfällighetsforeningen
I dagslaget debiterar samffihlighetsfiireningen “Sarnfällighetsavgift” samt “Avgifi till underhàlls
fonden”. Dessa tvà sorters avgifter används fOr lopande utgifter I foreningen sedan flera ár.
Styrelsens forsiag är art slã ihop dessa tvâ avgifter till en, vilket skulle innebära aft informationen blir
tydligare, medlemmar kan lättare se vad pengarna används till.

DarfOr yrkar Styrelsen aft stämman beslutar:
att ändra fran “Sarnfallighetsavgift” samt “Avgift till underhállsfonden” till enbart
“Sarnfallighetsavgift”.
-

Styrelsen Bäckens Samfällighet

BACKENS SAMFALLIGHETSFORENING
Valberedningen

forslag till styretse och revisorer for Bäckens samfallighetsforening 2017
Styrelse
Jenny Lantz
Fredrik Ekiund
Erika Sales
Lars Holmqvist

Ordffirande
Ledamot
Ledarnot
Ledamot

Emine Oulad Younes

Ledamot (nuvarande suppi.)

Helena Quedlinburg
RolfLundh

Ledamot
Suppleant

1 ár omval
1 ãr omval
1 âr omval
2 ãr omval (vald
tom 2017)
2 at omval (vald
tom 2017)
2 ãr nyval
I ãr nyval

Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

Vald tom 2017
2 ãr omval
1 ãr omval

Revisorer
Andreas Gugg
Annika Ritzl
Vakant

Valberedning
föreslàs pa stämman

Segeltorp, 7 mars 2017
Valberedningen
Catharina Glaas
Hans Wrangenberg

AVGAR:
Catalina Leoson
Cecilia Edlund

Kassör
Ledamot

STADLEDARE & STADDAGAR
kalenderãret 2017

OMRADE 1
Jane och Joffe Engstrom, Mbv. 370

OMRADE 2
Emil Wanngren, Gkv. 24, 070—742 74 64
emi1.wanngren(gmail.com

OMRADE 3
Christian Mjörndal, Gkv. 44

OMRADE 4
Johan Axeisson, Gkv. 68, 0707—18 20 59
jnaxelsson@live. se elj ohan.axe1sson(se.aga.com
OMRADE 5
Jan Färggren, Mbv. 342, 08—646 02 83
jan.farggrenhome.se

OMRADE 6
Anna Milstig, Mbv. 310 073—88 57 07
am.mi1stighotmail.com

OMRADE 7
Christer Hjort, Mbv. 278, 073—808 47 53
chjort@sjm.com

Arets städdagar
Lordagen den 22 april samt 21 oktober

