
Rudboda Vast ra Samfall ighetsfdrening 
Datum 

2014-03-12 

1(2) 

K A L L E L S E T I L L F Q R E N I N G S S T A M M A 

Plats: Utsiicten skola 
Ad ress: Kyrkvi ksstigen 3-9 
Dag och tid: onsdagen den 9 april 2014 kl 19.00 

Styrelsen for Rudboda Vastra Samfallighetsforening kallar hamned ffirenlngens medlennmar till ordinarie 
arsstamma i enlighet nned foreningens stadgar. 

FOreningsmedlem som ej hartillfaile att delta kan lita sig fOretradas av ombud. 

Latta forfriskningar kommer att serveras. 

Valkomna. 

Dagordninq 

1. dppnande av stamman 

2. Faststallande om stSmman blivit stadgeenligt utiyst 

3. Faststallande av rosttangd 

4. Val av ordforande vid stamman 

5. Val av sekreterare samt tva justerlngsmSn, tilllka rdstraknare 

6. Faststallande av dagordning 

7. Framlaggande av verksamhetsberSttelse f5r ar 2013 Bilaga 1 

8. Framlaggande av Irsredovisning Bilaga 2 

9. Framlaggande av revisorernas berattelse Bilaga 3 

10. GodkSnnande av verksamhetsberSttelse och Srsredovlsning 

11. Fraga om beviljande av ansvarsfrihet for styrelsen 

12. Styrelsens information till medlemmarna 

13. Dispositioner 2013 

14. Styrelsens mrslag till budget fbr kr 2014 jSmte debiteringslSngd Bilaga 4 

15. Val av ledamoter och suppleanter Bilaga 5 

Se valberedningens ffirslag! 

16. Val avstyrelseordfdrande for ar 2013 Bilaga 5 

Se valberedningens fdrslag! 

17. Val av revisorer och revisorsuppleanter 
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18. Val av gatuombud 

19. Val av valberedning 

Se styrelsens forslag 

Bilaga 6 

20. Behandling av inkomna motioner B i l aga? 

21. dvriga fragor 

22. Medddande om plats dar stSmmoprotokollet h i l ls tillganglig 

23. Avslutande av stamma 

Pa styrelsens vagnar 

Per Bjorndahl 
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VERKSAMHETSBERATTELSE AR 2013 

Styrelsen for Rudboda Vastra Samfallighetsforening far harmed avge foljande 
verksamhetsberattelse for verksamhetsaret 2013. 

Verksamheter som paborjats under 2013 men fortsatt eller avslutats i borjan 
av innevarande ar omfattas ocksa av berattelsen. 

Styrelse, fortroendevalda samt konsulter 

Samfallighetens styrelse, fortroendevalda samt konsulter har haft foljande 
sammansattning under aret: 

Ordinarie ledamoter 

Ordforande 
Sekreterare och Grannsamverkan 
Varmeansvarig 
Klubbmastare 
Ansvarig underhallsgenomforande 
Ansvarig underhallsplan 

Suppleanter 

Ansv. hemsida och Grannsamverkan 
Sekreterare 

Ovriga fortroendevalda: 

Utsedda revisorer 

Marianne Thyr 
Lena Brundin 

Per Bjorndahl 
Joachim von Hirsch^ 
GunnarWikman 
Magnus Westberg 
Stephan Blomquist 
Per Bjorndahl 

Kristina Svensson 
Agneta Herlitz 

Suppleanter 

Renate Schultz 
Anders Hellstrand 

Valberedning 

Henrik Holvid 
Per-Gunnar Johansson 

^ Avgick i maj 
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Gatuombud 

Kronstigen 
Barkstigen 
Stamstigen 
Stubbstigen 
Bokstigen 

Gustafsson 
Brundin 
Gloudemans 
Ahlgren 
Backstrom 
Stable 
Rustan 
Alteryd 
Haraldsson 
Gohl 
Westberg 

Kronstigen 16 
Barkstigen 7 
Stamstigen 4 
Stubbstigen 5 
Bokstigen 4 
Grankottevagen 16 
Grankottevagen 31 
Grankottevagen 40 
Fagelstracket 26 
Fagelstracket 49 
Fagelstracket 41 

Grankottevagen, nedre 
Grankotten 
Tallkotten 
Fagelstracket, sydvast 
Fagelstracket, nordost 
Fagelstracket, nordvast 

Ekonomiansvarig 

For handhavande av foreningens ekonomi har Evy Leuhusen Ekonomi A B 
aniitats. 

UnderhdII och reparationer 

For mindre underhall och reparationer har Jan Tottie aniitats. 

Styrelsen vill tacka alia som lagt ner intresse och arbete for att var forening 
skall fungera pa ett trivsamt satt. 

Foreningens omfattning 

Foreningen omfattar 137 medlemmar i lika manga bostadsfastigheter. 

Det ar de lagfama agama som ar medlemmar i foreningen och 
rostberattigade vid stamman aven om de inte bor i vart omrade. Under aret 
har nya agare till fyra fastigheter fatt valkomstbrev till Rudboda och 
samfalligheten. 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under aret haft 7 protokollfbrda sammantraden. 

Styrelsen har inom sig delat upp ansvaret och de olika ledamoterna och 
suppleantema har varsitt ansvarsomrade. S e ovan! Dessutom har enskilda 
ledamoter handlagt speciella fragor pa uppdrag av styrelsen. 
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FSrvaltningsansvar och underhallsatgarder 

Enligt foreningens stadgar och enligt lagen om forvaltning av samfalligheter 
ansvarar styrelsen for forvaltningen av foreningens gemensamma fasta 
egendom som garage och parkeringsplatser, fjarrvarmekammare samt 
ledningar och kulvertar for vatten, varme och aviopp. Till 
gemensamhetsanlaggningen hor ocksa distributionsnatet for TV/ IT (kabel pa 
vindama m.m.) och undercentralen fbr fjarrvarme belagen i 
fjarrvarmekammaren. 

Foreningen ar enligt lag skyldig att avsatta medel i en underhallsfond. 
Underhallsfonden redovisas i bokslutet. 

Styrelsens framsta verktyg for planering av underhall ar foreningens 
underhallsplan. Det kan konstateras att underhallsarbetet kommer att krava 
kontinuerliga och planerade atgarder under lang tid framover for att 
sakerstalla att foreningens gemensamma egendom inte fbrfaller samt 
garanteras langsta mojiiga livslangd. Det bor papekas att det stora 
underhallsbehov som styrelsen ser framover inte beror pa underlatenhet fran 
tidigare styrelser, utan framst pa att manga delar av foreningens egendom 
borjar bli gammal. 

I underhallsplanen arbetar styrelsen med en teoretisk modell som baserat pa 
teknisk och ekonomisk livslangd ger en prognos for kommande 
underhallsbehov. Detta har kompletterats med inspektioner av punkter i 
underhallsplanen som "fallit for alderstrecket" och i en del fall har atgarder 
senarelagts, da akut behov inte foreligger. Exempel pa en sadan atgard ar 
malning av plattak pa kallgarage saval langorna soder om Norra Kungsvagen 
som vid Fagelstracket. 

Arbetet med underhallsplanen kommer att vara styrelsens viktigaste uppgift 
under de kommande aren. 

Foljande atgarder har vidtagits under aret i enlighet med underhallsplanen: 

• Samtliga varmematare i omradet har bytts. 

• Taket pa varmgaraget har underhallslagats, hangrannor malats 
invandigt samt ventilationstrumma malats om. 

• Borttagande av ramar runt oxiarna vid Fagelstrackets parkering 
och garage har fortsatt och fbrvantas fortsatta under 2014. 

Forsakringar 

Foreningen har sedan lange en ansvarsforsakring hos Lansfbrsakringar 
Stockholm vilken tacker genom olycksfall, brott eller pa annat satt uppkomna 
kostnader i samband med skador pa fbreningens egendom. Fbrsakringen 
inkluderar aven skydd mot ekonomisk brottslighet. 
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Genom serviceavtalet med Villaagarna har samfalligheten aven en 
olycksfallsforsakring som galler for medlem som arbetar pa uppdrag av 
samfalligheten. 

Avtal 

Foreningen har ett serviceavtal med Villaagarna. Foreningens medlemmar ar 
inte automatiskt anslutna till Villaagama, utan det ar upp till respektive 
fastighetsagare att sjalv besluta om medlemskap eller ej. 

Foreningen har ocksa tillsynsavtal och jouravtal med FORTUM, som ger 
regelbunden tillsyn av fjarrvarmecentralen samt felavhjalpning vid akuta 
felsituationer. 

Ett avtal finns med Martin Olsson, vilket ger samtliga medlemmar ratt att 
handia pa fbrdelaktiga villkor. Medlemskap uppges i kassan. 

Varmesvstem och varmematning 

Kostnaden for varmeforsorjningen blev i stort sett enligt budget for ar 2013. 

Under aret har 25 av 138 gamla varmemangdsmatare stannat pa grund av 
uriaddat batteri. For att fa en rattvis fordelning av vamriekostnaderna gors i 
sadana fall en manuell korrigering efter arets slut i samband med 
arsavstamningen. 

Under hosten skedde ett utbyte av varmemangdsmatare i samtliga 137 
fastigheter samt i varmgaraget. Utbytet skedde problemfritt och till en kostnad 
som val understiger budget. (Se Bilaga 4 Bokslut.) Vi har nu ett modernt och 
tillforlitligt varmematsystem som kan fjarravlasas via radio. Fjarravlasningen 
sker efter varje manadsslut genom varmeansvarig i styrelsens forsorg. 
Tidigare bantering av varmeavlasningen via "varmelappar" upphor, liksom 
den arliga aviasningen av gatuombuden. 

Varmeansvarig i styrelsen gor en rimlighetsbedomning av aviasta varden, 
men styrelsen vill understryka att det ar varje fastighetsagares ansvar att 
overvaka sin egen varmevaxlare och sakerstalla att den fungerar felfritt. Pa 
7 St varmevaxlare har under aret fel uppstatt i en reglerventil, vilket medfort 
hoga floden i varmevaxlaren och darmed hoga flodeskostnader for 
fastighetsagaren. 

Under 2012 var skillnaden mellan Fortums uppmatta varde for 
varmeforbrukningen och den sammanlagda uppmatta forbrukningen av 
Samfallighetens medlemmar cirka 30 % ("kulvertforlustema"). Det ar historiskt 
sett ett hogt varde. For ar 2013 var motsvarande siffra 28 %. Det bor i 
sammanhanget observeras att for november och december (som var de 
forsta hela manaderna med de nya varmematarna) s a var differensen 20 %. 
Denna senare siffra ar i linje med historiska varden och det bekraftar att den 
sammanlagt uppmatta forbrukningen av Samfallighetens medlemmar var for 
lag med de gamla varmematarna, medan de nya mater korrekt. 
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Under aret har tre av fyra aterstaende gamla varmevaxlare bytts av 
fastighetsagama. Styrelsen uppmanar igen att utbyte sker av gammal 
varmevaxlare av ackumulatortyp till modern plattvarmevaxlare, da den gamla 
typen av varmevaxlare forsvarar intrimningen av varmesystemet 

Fortum har for narvarande en debiteringsmodell som innebar en extra avgift 
for hoga returtemperaturer och en bonus for laga returtemperaturer. 
Samfalligheten betalade ar 2013, 204,458:- i extra avgift for hoga 
returtemperaturer. Styrelsen har med experter fran Fortum fort en diskussion 
bur vi kan forbattra effektiviteten i vart nat och da framst sanka 
returtemperaturen. Styrelsen avser att under 2014 paborja aktiviteter for att 
reducera returtemperaturen. 

I enlighet med stammobeslut2013 kommer 2014 ars preliminardebitering av 
varme att fordelas enligt foljande: 

Kvartal 1 - 48 % 
K v a r t a l 2 - 1 5 % 
Kvartal 3 - 9 % 
Kvartal 4 - 2 8 % 

Denna fordelning ar i linje med Fortums fakturering de olika kvartalen. 

Grannsamverkan mot brott 

Det pagar ett kontinuerligt arbete nar det galler brottsforebyggande 
verksamhet inom samfalligheten. I styrelsen finns en ansvarig for 
grannsamverkansfragor som far fortlopande information fran narpolisen pa 
Lidingo som ror detta omrade. Vidare finns det en kontakt med samordnaren 
for Lidingo Stads brottsforebyggande rad nar det galler brottsforebyggande 
fragor. Grannsamverkan tas aven upp som en separat punkt vid varje 
styrelsemote. Amnet ar med andra ord standigt under bevakning for 
samfallighetens rakning. 

Inga brott av allvarligare karaktar inom samfalligheten har kommit till 
styrelsens kannedom under verksamhetsaret. Information skickas vid behov 
ut till samfallighetens medlemmar som i allmanhet beskriver laget nar det 
galler forebyggande atgarder samt annan relevant information om handelser i 
vart naromrade. 

Foreningens hemsida 

Under 2010 driftsattes foreningens hemsida. 

Under aret har hemsidan moderniserats, ny information lagts till, t ex: 

• Om de nya varmematarna och broschyr samt instruktioner for dessa. 

• Varmeforbrukningen 2013 for samtliga fastigheter 
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Adressen till hemsidan arwww.vastrarudboda.se. 

Ekonomi 

Under aret har samfalligheten bank varit S E B med kontor i Lidingo Centrum. 
Anvandandet av S E B ger forenklingar bade for samfallighetens firmatecknare 
och for Evy Leuhusen, som vi aniitar for bokforing och lopande 
kassorstjanster. Firmatecknarna och Evy kan alia utfora olika banktjanster via 
Bank pa Internet och Telefonbanken utover sjalva bankkontoret. 

Foreningen har till sitt forfogande foljande disponibia medel: 

Balanserat resultat 0 
Arets resultat -409 879 
Summa -409 879 

Styrelsen foreslar foljande dispositioner: 

For att tacka underskottet i arets resultat for underhall 
tas medel ur Underhallsfonden i ansprak med 438 420 

Arets vinst fran driftbudgeten overfores till nv rakning for 2014 28 541 
Summa 28 541 

Foreningens resultat och stallning framgar av efterfoijande resultat- och 
balansrakningar (Bilaga 2) 

GunnarWikman Stephan Blomquist 

Rudboda Vastra Samfallighet 
Box 6018 
181 06 Lidingo 

Organisationsnummer: 716416-9661 



Bilaga 2 

Arsbokslut for 
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Rakenskapsaret 
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ForvaltningsberMttelse 

styrelsen fOr Rudboda Vastra Samfallighetsforening, 716416-9661 far harmed avge arsbokslut fOr 
rakenskapsaret 2013-01-01 - 2013-12-31. 

Disposit ion av foreningens vinst eller fdrlust 
Belopp i kr 

Styrelsen Kreslir att till fOrfogande st^ende medel 
§rets resultat -409 879 

Totalt -409 879 

Varav underbill, netto -438 420 

Ovrigt resultat 28 541 

disponeras enligt fdljande 
fran underhlllsfond upploses (for reparationskostnader) -438 420 

Arets ovriga resultat fors till ny rakning 28 541 

Totalt -409 879 

Foreningens resultat och stallning framgar av efterfoijande resultat- och balansrakningar med 
tiliaggsupplysningar. 
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Resultatrakning 

Belopp 1 kr Not 2013-01-01-
2013-12-31 

2012-01-01-
2012-12-31 

Medlemsintal<ter 
Inbetalt till underhallsfonden 

246 600 
328 800 
575 400 

246 600 
328 800 
575 400 

Rorelsens kostnader 
Ovriga externa kostnader 
Rorelseresultat 

-990 128 
-414 728 

-269 151 
306 249 

Resultat fran finansiella poster 
Ranteintakter och liknande resultatposter 
Rantekostnader och liknande resultatposter 
Resultat efter finansiella poster 

4 849 

-409 879 

31 988 
-1 209 

337 028 

Resultat fore skatt -409 879 337 028 

Arets resultat -409 879 337 028 
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BalansrSknIng 

Belopp I kr 

TILLGANGAR 
Aniaggningstillgangar 
Materiella aniaggningstillgangar 
Byggnader och mark 

Not 2013-12-31 

100 
100 

2012-12-31 

100 
100 

Summa aniaggningstillgangar 100 100 

Omsattningstillgangar 
Kortfristiga fordringar 
Medlemsfordringar 
Ovriga fordringar 
Forutbetalda kostnader och upptupna intakter 

56 429 

35 078 
91 507 

310 405 
35 218 
33 039 

378 662 

Kassa och bank 
Summa omsattningstillgangar 

SUMMA TILLGANGAR 

1 128 420 
1 219 927 

1 220 027 

914 059 
1 292 721 

1 292 821 

E G E T KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Underhallsfond 767 481 

767 481 
415 195 
415 195 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller forlust 
Arets resultat -409 879 

-409 879 

15 258 
337 028 
352 286 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 
Ovriga skulder 
Leverantorsskulder 
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 

357 602 

1 842 
544 214 
316 369 
862 425 

767 481 

35 217 
404 123 

86 000 
525 340 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 220 027 1 292 821 
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Redovlsnlngsprinclper och bokslutskommentarer 

Belopp 1 kr om inget annat anges 

AllmSnna redovisningspr inciper 
Arsbokslutet har upprSttats i enlighet med Arsredovisningslagen och BokfOringsnSmndens allmSnna 
rad. I de fall det saknas ett allmant rad frSn Bokforingsnamnden har i fOrekommande fall vagledning 
hamtats fran Redovisningsradets rekommendationer. 

Varderingsprinciper m m 
Tillgangar, avsattningar och skulder har vSrderats till anskaffningsvarden om inget annat anges nedan. 

Andring av redovisningsprincip har skett mellan rakenskapslren 2009 och 2010 vad galler 
underhallsfonden. Vi har Itergitt till de redovisningsprinciper som fanns t o m rakenskapsaret 2008. 
Underhallsfonden far upplOsas efter stammobeslut. 

Kortfristiga placeringar 
Kortfristiga placeringar varderas i enlighet med Arsredovisningslagen till det lagsta av 
anskaffningsvardet och det verkliga vardet. 

Noter 

Not 1 Byggnader o c h mark 

Byggnader, ackumulerade anskaffningsvarden: 
-Vid arets bOrjan 

Byggnader, ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid arets borjan 

Mark, anskaffningsvarde 
Redovisat varde vid arets slut 

2013-12-31 

1 127 117 

1 127 117 

-1 127 117 

-1 127 117 
100 
100 

2012-12-31 

1 127 117 

1 127 117 

-1 127 117 

-1 127 117 
100 
100 

Not 2 Eget kapital 

Eget kapital vid arets ingang 
Arets resultat 
Overforing till underhallsfond 

Underhallsfond Balanserat resultat 
415 195 352 286 

-409 879 
352 286 -352 286 

Eget kapital vid arets utgang 767 481 -409 879 



R E V I S I O N S B E R A T T E L S E FOR 
RUDBODA VASTRA SAMFALLIGHETSFORENING 

Undertecknade, utsedda till revisor att granska Rudboda Vastra Samiallighetsfbrenings 
rakenskaper och forvaltning under verksamhetsaret 2013, far harmed avge foljande 
berattelse. 

For fullgorande av vart uppdrag har vi tagit del av foreningens rakenskaper, styrelsens 
protokoll samt andra handlingar, som lamnar upplysning om foreningens ekonomi och 
forvaltning. 

Granskningen har ej givit anledning till anmarkning, varfor vi tillstyrker att den av 
styrelsen framlagda resultat- och balansrakningen per 31 december 2013 faststalls och 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet for 2013. 

Lidingo den 12 mars 2014 

Lena Brundin 
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Resultatbudget Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 

Vidarefakturerade kostnader 

2,414,113 
101,517 
50,730 

2,414,133 
101,380 
50,788 

Noti 
2,505,792 

103,983 
58,376 

2,566,360 2,566,301 
36,361 

2,668,151 

2,566,360 2,602,662 2,668,151 

11 Vidarefakturerade kostnader 
Varmekostnader 
Comhem Kabel-TV 
Garage-el 
Delsumma 
Arsavrakning 2013 
Summa vidarefakturerade kostnader 

K l Kostnader som vidarefaktureras tili medlemmarna Not 1 
Fjarrvarme Fortum -2,389,893 -2,425,619 -2,488,403 
Comhem Kabel-TV -97,750 -97,731 -100,000 
El-avglfter Fortum -76,740 -77,810 -78,048 
VA-avgifter -1,977 -1,538 -1,700 
Delsumma -2,566,360 -2,602,698 -2,668,151 

Oresavrundningar till avrakningskonto 0 36 0 

Netto vidarefakturerade kostnader 0 0 0 

Drift-och undehallsbudget 

12 Fakturerade intakter 
Medlemsavglfter 246,600 246,600 246,600 

13 Fakturerade avsattningar 
Underhallsfond 328,800 328,800 328,800 

Summa intakter (exkl varme mm under 11) 575,400 575,400 575,400 

K2 Driftkostnader 
Snoplogning -20,000 -24,412 -37,000 
Lansforsakringar -10,500 -10,017 -11,000 
Serviceavtal Villaagarnas Riksforbund -20,550 -20,550 -21,000 
Styreisearvoden -44,500 -44,500 -44,400 
Justering av reservation -5,400 
Revisionsarvode -5,000 -5,000 -5,000 
Styrelsesammantraden -10,000 -11,058 -12,000 
Arsmote -2,000 -2,000 -2,000 
Grannsamverkan mot brott -1,000 0 -1,000 
Faktureringsservice,SEDAB -35,000 -36,187 -36,000 
Tillsyn Fortum. JT arvode -30,000 -18,480 -25,000 
Lon projekt -1,000 0 -1,000 
Arbetsgivaravgifter mm -18,000 -12,687 -18,000 
Redovisningstjanster -32,000 -29,375 -32,000 
IT-tjanster -1,500 -1,443 -1,500 
Bank-, post- och boxavgift -5,000 -1,800 -3,500 
Div ovriga kostnader 0 0 0 
Delsumma -236,050 -?7?,909 -250,400 

K3 Underhallskostnader 
Reparation/underhall fastigheter 
Reparation/underhall matsystem 
Reparation/underhall varmesystem 

-90,000 
-900,000 

-10,000 

-53,318 
-713,903 

0 

-90,000 
-10,000 

-100,000 
Delsumma -1,000,000 -767,220 -200,000 

Summa kostnader -1,236,050 -990,129 -450,400 

Resultat fore finansiella poster '«60,650 -414,729 125,000 
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Finansiella intakter och kostnader 
Ranteintakter 0 4,849 0 
Rantekostnader 0 0 0 

Summa finansiella poster 0 4,849 0 

Arets resultat -660,650 -409,879 125,000 Not 2 

Varav underhall, netto -671,200 -438,420 128,800 

Ovrigt resultat 10,550 28,541 -3,800 Not 2 

Not 1: 
Under 11 redovisas sammanlagda bruttobelopp som nar de debiteras medlemmarna ar 
omferdelade sd att t ex elkostnder fOr kabel-TV Ingar I beloppet f6r kabel-TV och elkostnader for 
varmecentralen I beloppet for varme . 

Under K1 redovisas budgeterade och av leverantarerna under aret fakturerade betopp enligt 
rubrjkema. 

Not 2: 
Arets nettounderskott for underhill, I huvudsak relaterat till varmematarbytet, fdreslds tackas 
genom att ta iansprdk fonderade medel I Underhdilsfonden uppgaende till 438,420:- . 

Resultatet i Svrigt , 28,541:- foresia s fores over till 2014. 

Styrelsens estimatfdr Underhallsfondens utveckling 2014 
samt budgeterat estimat och fSrvantat utfall f6r 2013 

Underhallsfondens fbrvantade utveckling: Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 
BerSknad ingSende balans vid arets bdrjan 743,995 743,995 329,061 

Overforing fran 2012 dirs resultat 23,486 
Medlemmarnas avsattningar under aret 328,800 328,800 328,800 
Reparation/underhall fastigheter -90,000 -53,318 -90,000 
Reparation/underhall matsystem -900,000 -713,903 -10,000 
Reparation/underhall varmesystem -10,000 0 -100,000 
Overforing fran 2013 ars resultat 

Beraknad balans efter foreslagna overforingar 72,795 329,061 457,861 Beraknad balans efter foreslagna overforingar 



Valberedn ingens fors lag ti l l s tv re lse i Rudboda Vas t ra Samfa l l ighet 2014 

Ordforande: Per Bjorndahl - onnval 

Sekreterare: Agneta Herlitz-omval 

Varmeansvarig: Gunnar Wikman - omval 

UnderhSII: Stephan Blomqvist - omval 

Klubbmastare: Magnus Westberg-omval 

Suppleant: Leif Thorin - nyval 

For valberedningen 

Lidingo 2014-03-12 

IT och Grannsamverkan: Kristina Svensson - omval 

r 

PG Johansson Henrik Holvid 



Rudboda Vast ra Samfall ighetsforening 
Datum 

2014-03-12 

1(1) 

Bilaga 6 

S T Y R E L S E N S FORSLAG TILL VALBEREDNING 2013 

Styrelsen for Rudboda Vastra Samfallighet foreslar att som ledamoter till 
Valberedningen for Rudboda Vastra Samfallighet valjs: 

Henrik Holvid 
Stubbstigen 10 
181 47 Lidingo 

samt 

Per-Gunnar Johansson 
Grankottevagen 44 
181 47 Lidingo 

For styrelsen, dag som ovan 

Per Bjorndahl 
Ordforande 

Rudboda Vastra Samfalligtiet 
Box 6018 
181 06 Lidingo 

Organisationsnummer; 716416-9661 



Rudboda Vast ra SamfMllighetsf5rening 
Datum 

2014-03-12 

1(4) 

Bilaga 7 

S T Y R E I - S E N S F Q R S I - A G T I L L H A N T E R I N G A V M O T I O N E R 
A R S S T A M M A N 2 0 1 4 

B I L A G O R 

7/1 Motion rorande oversyn av behov av uppgradering/fomyeise av 
nuvarande leverans av TV och Bredband. 
7/2 Motion rorande malning av P-rutor 

1 MOTION R O R A N D E O V E R S Y N A V B E H O V A V 
U P P G R A D E R I N G / F O R N Y E L S E A V N U V A R A N D E L E V E R A N S A V T V O C H 
B R E D B A N D 

1.1 S T Y R E L S E N S F O R S L A G 

Styrelsen foreslar att motionen antas och att styrelsen far i uppdrag att utreda 
fornyelse enligt de tre punktema i motionen med foljande kommentarer och 
tillagg: 

• Motionaren namner i andra punkten "... att medlemmama, om de si 
onskar kan ges tillr^cklig kapacitet for de narmaste 10 aren for 
framtida TV och Intemet-tjSnster." Styrelsen vill papeka att inom IT-
varlden ar tio ar en valdigt lang tid och ungefar halvvags kommer vi fa 
se utrullning av 5G^ mobilteknik som forvantas ha tusen ganger hogre 
kapacitet an dagens 4G-nat. Darfor vill styrelsen ha mojiighet att titta 
pa kortare tidsperiod an tio ar om det bedoms som lampligt. 

• Styrelsen foreslar ocksa att det ar viktigt att forsoka stalla 
utredningsresultat i relation till livsstilsforandringar sasom evolution 
fran traditionellt TV-tittande mot TV-tittande i mobiltelefon eller 
surfplatta nar man ser pa finansiering och aterbetalningstid for 
investering samt konkunrerande losningar. 

• Det ar viktigt att utredningen gors med tanke pa att samfalligheten 
bara ansvarar for nat for TV-distribution. 

http://www.nvteknik.se/nvheter/it telekom/allmant/article3808069.ece 

Rudboda Vastra Samfalligtiet 
Box 6018 
181 06 Lidingo 

Organisationsnummer 716416-9661 



Rudboda VSstra Samfall ighetsfdrening 2(4) 
Datum 

2014-03-12 Bilaga 7 

2 MOTION R O R A N D E M A L N I N G A V P - R U T O R 

2.1 S T Y R E L S E N S F O R S L A G 

Styrelsen foreslar att motionen antas med hansyn taget till foljande: 

• Styrelsen fiar pa eget initiativ utrett uppsattande av P-skyltar vid de i 
motionen namnda P-platserna och att det pa dessa skyltar ska 
framga att det ar privat parkering for boende och besokande. Detta da 
det forekommer att utomstaende anvander dessa parkeringar for 
annat an besok, t ex som "Infartsparkering" (for byte till SL-buss) . 
Eventuellt skulle en tillaggskylt som anger antal platser fylla nastan 
samma funktion som malning av P-rutor. 

• Da flera av samfallighetens asfaltytor kan behova laggas om de 
narmaste aren sa kan styrelsen ges mojiighet att senarelagga 
malning av P-aitor till efter asfaltering om det forvantas ske inom 3 till 
5 ar. 

Rudboda Vastra Samfalligtiet 
Box 6018 
181 06 Lidingo 

Organisationsnummer 716416-9661 



Bilaga 7/1 

Motion till Rudboda VSstra Samfaillghetsfdrenlngs ArsstSmma vecka 15, 2014, angSende oversyn 
av behov av uppgradering/fomyeise av nuvarande leverans av TV och Bredband ifrSn Comhem. 
SamfaHigheten omfattar sedan 2003 ett not och fdrstarkare for distribution av kabeitV. 2008 har 
Comhem uppgraderatforstarkarna i kabel-TVnatet. I Kabel-TVndtet finns dels fri tillgdng till ett 
basutbud av TVkanaier och dels mdjUghet att kbpa till foretaget Comhems utbud av TVkanaler och 
Bredbandstjanster. 

Kabel-TV ndtet byggerpd koaxialkabel som or dragen mellan fastigheterna via vindama i varje 
radhuslango. Tekniskt kan ett kabel-TV nat, baserad p6 koaxialkabel, klara att leverera upp till 200 
Mbit/s {Mega bit per sekund). Eftersom teknologin i vdrt kabel-TV not dr ett s6 kallat bussndt, delar 
alia anvdndore pd samma kapacitet. I klartext betyder det att alia anvandare i samma radhuslanga 
delar pd maximolt 200 Mbit/s, oovsett om man koper 1 eller 100 Mbit/s av Comhem. 

Utvecklingen av tjanster pd Internet gor attfler och fler fastigheter har behov av hogre och hogre 
kapacitet Exempelvis Internettjansten Netfh'x, som mpjliggor hyra av filmer och tv-seher direkt ifr&n 
natet, rekommenderar leverantbren 5 Mbit/s i bandbredd per anvandare. Parallellt vill andra i 
fastigheterna lyssna pa musik, surfa, etc. Mdjligtvis kan Comhem via ny teknologi ge oss lite mer an 
200 Mb/s, men alltfler anvandare kommer kanna av att nuvarande nat inte rocker till 
kapacitetsmtissigt. 

Denna utveckling mot allt hogre kapacitetskrav och utnyttjande av natet kan leda till storningar i 
tjanster, som beror pd behovet av att flera datadverfdringar (tex. streaming) pdgdr kontinuerligt en 
tdngre tid med krav pd liten fdrdrojning av datapaket Nar flera somtidiga anvandare "ttivlar" om 
samma bandbredd klarar inte ndtet attfdra over data utan fordrdjningar. Det innebar att tjanster 
sdsom videodverfdring och musik kan fd ddlig kvolitet vilket medfor storningar som tex. fryst bild 
eller totalt stopp nar man tittar pd en film. Dessa storningar uppkommer redan nu vid hog belastning 
vissa kvdilar i en del av radhusldngorno. 

Inom Lidingo Stad sd har Telia fdtt tHlstdnd att via sittfdretag Telia Oppen Fiber (dgga ett fibernat i 
alia gator inom staden, inklusive vdrt omrdde. Till detta ndt kan fastighetsagare inom omrddet 
ansluto sig som enskild fastighet. Kostnaden for att ansluta sig till Telia Oppen Fiber dr dock relativt 
hog. Dessutom ar utbudet ov leverantdrer pd denna kabel begrdnsat till Telia och ndgra mindre 
bredbandsoperatdrer. 

Med anledning av detta fdreslds stamman ge styrelsen i uppdrag att: 
• Utreda vilka jurtdisko, tekniska och kommersiella ramar en uppgradering/fomyeise av 

nuvarande TV och Bredband bor ha. 
• Om utredningen tyder pd genomfdrbarhet, utfora eller Idta utfora en forstudie i syfte att 

finna bdsta mojiiga alternativ att forbattra nuvarande infrostruktur for Bredband och TVsd 
att medlemmama, om de sd dnskar kan ges tillrdcklig kapacitet for de narmaste 10 drenfdr 
framtida TV och internet-tjdnster. 

• Utreda finansieringsmodeller baserat pd forstudien och stdlla dessa i relation till 
konkurrerande losningar, tex Telias fibernat for att beddma genomforbarhet ur ekonomisk 
synvinkel. 

Rudboda 2014-02-08,,^ > 

Patrik Svensson, Grankottevagen 27, tel. 0709335588 mail patrlk.svensson@telenor.com 



Bilaga 7/2 

Lidingd 2014-02-23 

Motion till Rudboda Vastra Samfailighetsforenings arsmote 2014 

Gastparkeringama som finns utmed EkkronevSgen har plats ftVr ett vi^t antal bilar. 
En del bilSgare, ottast tilllSUiga besOkare, staller iWand ifran sig sina bilar lite slarvigt vilket 
resulterm' i att platser gkr fSrlorade. 
Jag anser dirfSr att man bdr m§la upp linjer ftr att mMmera risken att en bil tar upp tvk 
platser. 

Med vtolig halsning 

Magnus Brundin 
Barkstigen 7 


