
Dagordning vid Södra Jord bro Samfäl lighetsfören ing ord inarie årsstämma
25 Mars 2021

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

2. Val av ordförande för stämman samt val av sekreterare för stämman

3. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

5. Styrelsens och revisorernas berättelser Bilaga 1 och 2

6. Fråga gällande ansvarsfrihet för styrelsen

7. Ersättning till styrelsen och revisorerna

8. Styrelsens förslag till plan för underhållsarbeten 2020 Bilaga 3

9. Styrelsens förslag till budget och uttaxering samt debiteringslängd

Bilaga 4.1,4.2

10.Val av styrelse och styrelseordförande Bilaga 5

11.Val av revisorer och revisorssuppleanter Bilaga 5

12.Fräga om val av valberedning

13. Övriga frågor

14. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

1 5. Stämmans avslutande



Bilaga 1

Verksam hetsberättelse fö r Söd ra Jord bro Samfäl I i g hetsfören i n g avseende
verksamhetsåret 2020

Stvrelsens sammansättn inq under verksamhetsåret har varit föliande:

2020 -01 -01 - 2020-03-1 9

Ordförande
Kassör
Sekreterare

övriga

Firmatecknare har varit:

2020-03-1 9 - 2020 -1 2-31

Ordförande
Kassör
Sekreterare

övriga

Firmatecknare har varit:

Revisorer:

Ordinarie:
Suppleant:

Martin Gutebring
Niklas Söderlund
Sven Gustafsson

Urban Ahlström
Jörgen Fee
Tommy Karlsson
Sharafat Khaledian

Martin Gutebring och Niklas Söderlund

Martin Gutebring
Niklas Söderlund
Sven Gustavsson

Urban Ahlström
Jörgen Fee
Daniel Dickman
Sharafat Khaledian

Martin Gutebring och Niklas Söderlund

Lars Larsson, Lisbeth Victorön
Janerik Hård

Valberedninq:

Leif Gundert (sammankallande)

Sammanträden:

Ordinarie årsstämma hölls den 19 Mars.

Styrelsen har under året hållit 13 protokollförda möten. Mellan dessa möten har ett flertal arbetsmöten
och förhandlingar genomförts.
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Bilaga 1

Nva med lemmar/Förändrat äqarförhållanden.

Under året har 5 st. förändringar rapporterats till styrelsen. Medlemsförteckningen har uppdaterats.

Medlemsavqiften:

Uttaxeringen har varit Kr I 400: - per fastighet.

Anlägqninqen:

EI

Pollare för att bättra på belysningen utmed gångvägen genom Jutholmen och Högholmen har köpts in,
och arbetet med att få dem på plats pågår.

Vi kommer att fortsätta med rörligt el-pris från Mälarenergi.

Vår- och höststädninqar

Vår- och höststädning har genomförts och vid bägge tillfällena har deltagandet varit mycket bra.
Styrelsen ser mycket positivt på medlemmarnas engagemang och vilja att hålla området i gott skick.

Garage

Under det gångna året har vi anlitat Garageportexperten för 2 st arbeten. En reparation pga trasiga
fästen samt ett utbyte av port pga av att någon kört in den.
Skulle det vara så, att man som medlem själv orsakar skador på föreningens egendom eller noterar att
någon annan gör åverkan, meddela då gärna styrelsen eftersom dessa kostnader faller på föreningen.
Vi har inte en slutgiltig kostnad för utbytet men vi kan nog räkna med ca: 15 - 20 000:- itotalkostnad

Trafik och Parkerinq

Parkeringsavgifterna har under 2020 genererat strax över 30.000:-

Våra entrögator / grändgator har i historien haft generellt infarts- och parkeringsförbud, och är främst
avsedda för gång- och cykeltrafik. Området är byggt för att vara trafiksäkert och så långt som möjligt
bilfritt. Att köra in på entrögatan för kortvarig lastning/lossning av tungt eller skrymmande gods, är en
möjlighet som alla har vid behov. Detta innebär inte ett kontinuerligt körande för att parkera på tomten.
Tomtparkering medför även att det blir djupa spår i asfalten, som inte är utförd för kontinuerlig tung
trafik. Kan lätt iakttas där det tomtparkeras
I tidigare verksamhetsberättelser, har styrelsen ofta påtalat att trafikdisciplinen tyvärr försämrats.
Ett ökande antal klagomål inkommer kontinuerligt till styrelsen, om störande biltrafik på både
entrögator och grändgator, Iiksom olämplig parkering.
Det finns tyvärr några medlemmar som inte tycker sig omfattas av gällande parkeringsregler.

Med hänvisning till styrelsens forvaltningsansvar, har styrelsen fortsatt sitt arbete med att göra vårt
område säkert.
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Bilaga 1

Atgarderna under 2020 har varit att vi köpt in den nya, bättre typen av farthinder, och de har monterats
på Rotholmen och Högholmen, under 2021 kommer det köpas in av den nya typen även till
Jutholmen.
Sådana åtgarder drabbar dessvärre även de "skötsamma". Med hänsyn till handikapp och
utryckningsfordon, samt andra nödvändiga transporter, är ju entrögatorna utformade så att varje
fastighet kan nås med bil, vilket inte betyder att det är meningen att parkera bilen på sin tomt.

Trafikreglerna finns på våran hemsida.

S§relsen vill åter påpeka att eventuella skador som uppstår genom uppenbara avsteg från SJS
traflkregler kan bli ersättningspliktiga för berörd fastighetsägare. Att egenmäktigt flytta trafikhinder,
eller skyltar, är som bekant straffbart och kommer att polisanmälas.

Information

Medlemmarna har genom informationsblad och via hemsidan samt anslagstavlor fått kontinuerlig
information om pågående aktiviteter.

Väqa r/E ntr6qator/G rändq ator

Firma Bergfast AB har under året fått fortsatt förtroende att sköta snöröjning/sandning och
sandupptagning.

Försäkrinq.

Föreningen är fortsatt försäkrad hos Villaägarna via deras serviceavtal

Lekplatser.

Beträffande den framtida utformningen av lekytorna, förväntar sig styrelsen att medlemmarna bidrar
med idöer och tankar.

OBS. lnga privata lekplatsutrustningar (eller andra föremål som släpvagnar, byggmaterial... etc.) får
ställas upp på föreningens mark utan styrelsens medgivande, eftersom det då blir SJS som ställs till
ansvar om någon skulle komma till skada. Eventuella skadestånd kan dock "vidarebefordras" till den
som bryter mot detta.

Ekonomisk ställninq.

Föreningens ekonomi får anses som god, men efter uppdatering av underhållsplanen kan konstateras
att underhållsfonden kommer att belastas hårt många år framöver. Styrelsen kan förväntas behöva
göra snabba omprioriteringar i planen då framför allt nya akuta vägskador tenderar att öka.

Som en konsekvens av detta, nödgas s§relsen föreslå vissa förskjutningar av en del åtgärder i planen
och att vi UH-fonden kommer att behöva göra en högre avsättning de närmaste åren. Detta innebär att
styrelsen kommer att föreslå stämman att besluta om en höjning av medlemsavgiften till 8600:-

En förutsättning for att inte vår medlemsavgift skall rusa i höjden, är att samtliga medlemmar hjälper till
med underhållsarbetet i den utsträckning som är möjlig. Genom detta kan kostnaderna för inhyrda
entreprenörer hållas på en lägre nivå.
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Daniel Dickman

Bilaga 1

Klotter

Vi har under året anlitat AREMO för att sanera klotter, vid ena tillfället var det en garageport samt en
av våra anslagstavlor, andra gången var det en sandlåda, en av våra trafikskyltar samt en av våra
välkomststavlor.
Det är väldigt tråkigt när sådant händer och det drabbar vår förening ekonomiskt, så var gärna lite
uppmärksamma och meddela styrelsen om ni skulle lägga märke till att någon som klottrar på
föreningens egendom.

Hemsida
Styrelsen har som mål att allt mer information ska ges via hemsida och webmail.

Fiber
Under 2020 sä har våra medlemmar efter många diskussioner och en annorlunda extrastämma, fått
fiber levererad. Vi har då fått två nät, ett från lP Only och ett från Open lnfra. Aterställning av markytor,
samt besiktning av detta, kommer att ske under våren 2021.

Föreningen har även haft ett ärende öppet hos Lantmäteriet ienlighet med beslut på stämman 2017
angående ändring av vårt anläggningsbeslut. Då det kom andra alternativ när ovan nåmnda bolag
marknadsforde sig i området och fick med sig många medlemmar. Då tog hela fiberfrågan en annan
vändning, vilket resulterade i sommarens extrastämma om att upplåta föreningens mark åt dessa
bolag.
Det i sin tur medförde att vi inte längre hade anledning att driva ärendet om ändrat anläggningsbeslut
vidare hos Lantmäteriet. Dårför har styrelsen dragit tillbaka ansökan.
Det har ändå kostat föreningen dryga 30 000:- i avgift till Lantmäteriet

Övriqt

Styrelsen framför ett stort tack till alla för positivt deltagande under året som gått, och hoppas på
fortsatt god uppslutning kring föreningens arbete under kommande år.

Jordbro ilebruari2021

/*f.n C*LL«5
Niklas Söderlund
Kassör

§"w*,.hr*---
Sekreterare

,{-' fu«#lk,/d,a-
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Resultatrapport

SÖDRA JoRDBRo SAMFÄLLIGHETSFÖREN 7 1il17.1006
Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapså r: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: 4236, 81

Sida 1 (2)

Utskriven : 2021 -O1 -05 17 :49:01

Perioden Perioden
/ Budget

Budget

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
3400 Delägaravgifter

3401 Påminnelseavgifter

3403 Parkeringsavtal

S:a Nettoomsättning

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
4320 Garage

4329 Övrigt

4330 Vinterväghållning

4332 Dagvattenbrunnar

4339 Farthinder

4340 Gräsmattor

4341 Träd och buskar

4343 Städning

4344 Matjord

4349 Övrigt

4350 Lekredskap

4359 Övrigt lekpark

S:a Råvaror och förnödenheter

Bruttoresultat
Övriga extema kostnader

5370 Tryckningskostnader

5371 Lokalhyror

5372 Anslagstavlor

5373 Hemsida

5374 Externa tjänster

5378 Entreprenörsarvoden

5379 Övrigt

5380 Försäkringspremier

5381 Självrisk, försäkring

5382 Anläggningsbeslut

5389 Övrigt

6360 Fasta avgifter

6361 Elförbrukning

6363 Stolpar och armatur

1 026 800,00

1 000,00

32 535,00

1 060 335,00

I 060 335,00

101,0% 1 016 400,00

- 0,00

108,5% 30 000,00

101,3o/o 1 046 400'00

101,3o/o 1 046 400,00

-5 313,00

-769,00

-113 018,00

0,00

-56 391,00

-5 433,00

-3758,71

-1 713,00

-850,70

-2 440,56

0,00

-908,02

-190 594,99

869 740,01

-12681,25

-2250,00

-997,00

-9 304,66

-3 653,00

-30 700,00

-2 470,00

0,00

-'t2 880,00

0,00

-1 506,00

-45 332,15

-6 293,00

-13 012,00

8,90/o

45,20/o

o,00Ä

14'.1,00/o

75,20/o

8,67o

17,00/o

48,8o/o

0,0oÄ

42,30/o

1$,1o/o

158,5%

22,50/o

186,10/o

$,4;,

0,00/o

o,o"/"

82,40/o

42,0o/o

26,00/o

60 000,00

0,00

-249 996,00

-16 000,00

-40 000,00

0,00

-5 000,00

-20 000,00

-5 000,00

-5 000,00

-50 000,00

0,00

4flr 996,00

595 404,00

-8 000,00

-9 996,00

0,00

-5 000,00

0,00

48 396,00

0,00

-13 000,00

0,00

47 012,00

0,00

-54 996,00

-15 000,00

-50 004,00



Resultatrapport
SÖDRA JoRDBRo SAMFÄLLIGHersrÖnEN 7 16417 -1006

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2O2O-O1 -01 - 2020-12-3'l

Senaste ver.nr: A236, Bl

Sida 2 (2)

Utskriven: 2021 -01 -05 17 :49:01

Perioden Perioden
/ Budget

Budget

S:a övdga externa kostnader

Personalkostnader
7310 S§relsen

731 1 Revisorer

7312 Skatt

7313 Aöetsgivaravgift

S:a Personalkostnader

S:a Rörelsens kostnader

Rörelseresultat före avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Resultat före finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella intältter och kostnader
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Resultat före skatt
Be-ffi;äiEiliffi

-141 079,06

-64 098,00

-1 998,00

43 002,00

-39 631,00

-11E729,00

480 403,05

579 931,95
579 931,95
579 931,95
579 931,95
579 931,95
579 931,95
579 931,95

48,4o/o

61,00/o

99,9%

100,0%

99,1%

78,3o/o

508,7o/o

508,7o/o

508,7o/o

508,7o/o

508,7o/o

508,7o/o

508,70/o

-291404,00

-105 000,00

-1 999,00

-43 000,00

-40 000,00

-189 999,00

51,5o/o -932 399'00

114 001,00
I 14 001,00
114 001,00
114 001,00
114 001,00
114 001,00
114 001,00



Söd ra Jordbro Samfällighetsförening

SJS

BALANSnÄXUNO 2020-12-31

Tillgångar

Banktillgodohavanden

Swed bank transaktionskonto
Swedbank Sparkonto

Summa tillgångar

Skulder Avser Skatter och Ag för 2020

FOdran Avser årsavg för en fastighet

lämnad till Kronofogden

Eget kapital
Arets nettoförändring

Summa skulder och kapital

1 174767
1 326 480

2501247

82633,00

8400,00

Bilaga 2

2019

856847
976480

1833327

0,oo

0,00

1921315 1358839
579932 474488

2501247 1833327



För att tacka framtida kostnader i UH - Planen,
foreslår styrelsen att överskottet från 2020
Övergår till UH - Fonden.



Revis ionsrapport S ödra Jordbro S amfiil I i ghetsforening

avseende rtikenskapsåret 2020.

Undertecknade revisorer har enligt stiimmouppdrag granskat foreningens RZikenskaper och

ftirvaltning samt resultat och balansriikning fiir verksamhetsåret 2020-01-01-12-3i.

Vid årets granskning av verifikat och'bokftiring har dessa varit i god ordning. Vissa problem
med Balansriikningen uppdagades då inte alla hiindelser redovisningstekniskt bokfiirt i
bok-ftiringsprogrammet. Revisorerna uppmanar kassören att se till att bokfora alla dessa poster

om progrcrnmet avses att nyttjas fiir bokslut
Tyngdvikten har lagts vid den ekonomiska redovisningen.

Skatter och arbetsgivaravgifter erläggs i efterskott varftir dessa kommer att belasta budgetåret
2021.

Revisorerna har inte anledning att misståinka nägraoegentligheter.

Granskningen har inte fiiranleu några formella anmtirkningar, varftir revisorema ft)reslår att

styrelsen bevi§as ansvarsfrihet for riikenskapsåret 2020.



Bilaga 3

Plan för underhållsarbeten 2A21

a. Omkostnader byggnadsfastigheter konto 32

Utbyte av tak gjorde inte på garage 18 kv. Högholmen, styrelsen har fort diskussioner
angående om hurvida det kan vara id6 att ta antingen 1 kv. åt gången eller ev hela området,
då detta skulle kunna få ner priset per garage.
På just Högholmen så har det genomförts vissa arbeten för att eliminera läckor.
Styrelsen har fått till sig att panel på garage in mot tomter akut behöver bytas, i dessa fall
köper styrelsen in material och de medlemmar som har panelen in mot sin tomt ansvarar för
utbyte.

b. Omkostnader gatumark konto 33
Fortsatt renovering av gatunätets undermåliga asfaltsytor och bärlager behöver prioriteras.
Fler och fler nya och akuta skadetyper kommer snabbt p.g.a ökande trafikbelastning i

kombination med väderpåverkan typ snötrycUtjäle, extrem uttorkning eller stora
regnmängder. Ytterligare uppkommer fler och fler skador genom växtlighet som sprider sig ut
från fastigheterna.
Under 2021 sä finns tanken att gångstråket genom Jutholmen samt första biten på
Högholmen skall asfalteras om, dock kan detta ev komma att ändras pga. skador efter
vintern / fiberinstallation.

För servisledningar (konto 335) innehåller UH-planen kostnad för en eventuell läcka på de
vattenledningar (2 st) som tillhör SJS. Vi avsätter dessa medel som en försäkring och anser
att dessa medel reserveras i underhållsplanen varje år. På dessa ledningar (övre delen av
Kv. Högholmen resp. kv Rotholmen) finns avstängningsventiler för vatten till resp. fastighet.
Vi ber fastighetsägare att inte röra dessa då det kan ställa till mer skada än nytta. Dessa
ventiler är i "SJS ä9o".

För övriga ventiler gäller att Haninge Kommun har meddelat oss att dessa tillhör kommunen
och inte SJS. Kommunen har snabb insatstid for att stänga av sina ventiler vid behov.

Lagning av de nedstigningsbrunnar som riskerar undermineras planeras att synkroniseras
med slamsugning. Tidigare avsatta pengar för åtgärden överförs tills vidare till driftbudgeten
2021.

c. Omkostnader grönområden konto 34
Atgarder utförs normalt av utsedda underhållsgrupper, främst på städdagar. Med hänsyn till
ny lagstiftning får föreningens medlemmar inte längre utföra awerkning med motorsåg och
slyröjare, utan att vara certifierade för sådant arbete. Detta påverkar i framtiden våra
kostnader, men troligen är dessa måttliga och kan finansieras över årlig driftbudget.

1(2)



Bilaga 3

d. Omkostnader Iekplatser konto 35
Normal tillsyn av lekplatsytor sker genom underhållsgrupper, vanligen på städdagar.
5 tkr är avsatt i budget för färdigställande av lekplats 6 kv. Högholmen.

Medlemmarna behöver tänka till om hur lekplatsytorna ska användas och eventuellt utrustas.

e. Omkostnader el konto 36
Normalt underhåll utförs av utsedd underhållsgrupp i samband med städdagar eller då behov
i övrigt uppstår.
Pollare som tidigare är avsatt pengar till är på god väg att bli färdigställda, se vidare i

verksam hetsberättelsen.

f. Omkostnader administration konto 37
Kostnader för underhåll av hemsida och behovet av att köpa tjänster i anslutning till denna är
avsatt i driftbudget.

Underhålls- och förnyelseplan för Södra Jordbro
Samfällighetsförening åren 2A21-2030

Vid årliga översynen av SJS:s underhållsplan framkommer nedanstående åtgärdsbehov
under de närmaste 10 åren. Kostnaderna täcks med årliga avsättningar till UH-fonden eller
driftbudgeten, se tabellen nedan. Detta är också vår kapitalbuffert för att under kommande år
ha beredskap för oförutsedda eller akuta skador (exempelvis en vattenläcka... ).

Totala kostnaden för de närmaste {0 åren beräknas således till 7 960 Tkr

Underhållsplanen omarbetas årligen och vissa åtgärder kan komma att tidigare- eller
senareläggas beroende på skick och behov. För 2021föreslås i budgeten en avsättning på
477 Tkr.

Styrelsen föreslår stämman att:

r Godkänna ovanstående förslag till plan för underhållsarbeten 2021

r Godkänna ovanstående förslag till underhålls- och förnyelseplan

Jordbro i Mars 2021

Styrelsen
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Tkr

2021 Servisledningar underhålllbyte 250

Byte/reparation akuta skador garage 10

Reparation 2 st nedstigninosbrunnar 20

Omläggning vågbeläggning utsatta delar 500

Reparation - ev. Byte av elstolpar 20

arthinder 50

Lekplatser 5

2022 Reparation av rötskadad panel på garage 't00

Cmläggning av vägbeläggning på utsatta delar 250

2023 Cmläggning av vägbeläggning på utsatta delar 1000

renovering elgarage 800

2023 Servisledningar lnspektion / Spolning 75

Cmläggning av vägbeläggning på utsatta delar 400

2024 Cmläggning av vägbeläggning på utsatta delar 600

Slamsuqninq daqvattenbrunnar 30

2025 Cmläggning av vägbeläggning på utsatta delar 900

av gatunätet - entregator och gränder

Reparation - ev. Byte av elstolpar 50

2026 Omläggning asfaltsytor garage 600

2027 Omlågg ning asfaltsytor garage 600

Omläggning av vägbeläggning på utsatta delar 400

av gatunätet

2028 3mläggning asfaltsytor garage 600

2029 )mläggning av vägbeläggning på utsatta delar 700

7960

Bilaga 3

Finaniering

Till Stämman2O2L

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond

Fond



Budget SJS

Budget Utfall

202L 2020

,

INTAKTER

Arsavgift
Förseningsavgifter
Räntor
övrigt
Totala intäkter

1040600

0

0

30000

1070600

1026800

1000

0

32535

1050335

per fastighet

202L 2020

8600 8494

00
248 269

8848 8763

KOSTNADER
Konto Rubrik

31 Aruoden

310 Styrelsen
311 Revisorer
312 Skatt
313 Arbetsgivaravgift
319 Övriga

Summa

8s680

2000

0

23000

0

110680

107100

1998

0

39631

0

L48729 915 L229

32

320
329

Omkostn. Byggn. fastigheter

Garage
Övrigt

Summa

10000

s000

15000

5313

769

6082 50124

33

330
331
332
334
335
336
339

Omkostnader gatumark

Vinterväghållning
Gatubeläggning
Dagvattenbrunnar
Trafikskyltar
Servisledningar
Parkeringsplatser
Övrigt farthinder

Summa

210000

500000

20000

0

250000

0

s0000

1030000

1130r.8

0

0

0

0

0

56391

169409 8572 1400

34

340
341
343
344
349

Omkostnader g rönom råden

Gräsmattor
Träd och buskar
Städning
Matjord
Övrigt

Summa

6000

5000

3000

L500

3000

18s00

5433

3759

]-713

851

2447

14t97 153 LL7



Budget SJS

1, -____Fyggg:_ -*U§gt]_ *._"-:
2021 2020

5000 908

00
5000 908

35
350

359

Om kostnader lekplatser
Ovriga lekredskap fr. fond

Övrigt
Summa 47

36
360
361

362
363
364
365
369

Elkostnader
Fasta avgifter
Elförbrukning

Stolpar och armatur
Service och underhåll
Serviceledningar
Övrigt

50000

8000

0

20000

LO20

0

0

79020

4s332

6293

0

L3072

0

0

0

64637Summa 6s3 534

37
370
371
372
373
379
378
374

Adm. Och info
Tryckningskostnader
Lokalhyror
Anslagstavlor
Hemsida
Övrigt
Entreprenörsarvoden
Externa tjänster

9000

s000

1500

10000

4000

48400

4000
81900

L2681

2250

997

930s

2470

30700

3653
620s6Summa 677 513

38
380
38'1

382
389

Ovriga utgifter
Försäkringspremier
Självrisk, försäkring
Anläggningsbeslut
Övrigt

13000

0

34000

1s00

48500

12880

0

0

1s06

14385Summa 40L 119

39 Avsättninq fond 477000

Summa kostnader kto 30-39

Uttag fond

Totala kostnader

Resultat

186s600

-79s000

1070600

15418 7689

0

930404

L2993L

7689

1074



Förslag till Inkomst- och utgiftsstat 2021 

Inkomster 2021 

Uttaxering ( 121 *8 600 kr) 
Intäkt Parkeringsavgift 
Uttag ur underhållsfond 

Summa: 

Utgifter 2021 

Utgifter enligt budget 

Konto 
Konto 

Summa 

31 - 38 
UH-fond 

1 040 600 
30 000 

795 000 

1 865 600 

1 865 600 
477 000 

2 342 600 

Bilaga 4.2 

Av ovanstående och budget för år 2021 (Bilaga 4.1) framgår att SJS för sin 
verksamhet under 2021 beräknas ha utgifter motsvarande 2 342 600 kronor. 

Mot bakgrund av ovanstående erfordras ett tillskott av Kr 1 040 600 kronor för att 
täcka de budgeterade utgifterna och styrelsen föreslår därför att stämman beslutar 
följande: 

♦ Att varje fastighet som medlem betalar till samfälligheten ett lika stort belopp

• Att uttaxeringen för år 2021 fastställs till ett belopp av Totalt Kr 8 600 kronor per
fastighet

samt att av stämman fastställt belopp skall vara samfällighetsföreningen tillhanda 
den 30 April 2021 (4 300 Kr) samt den 30 Oktober 2021 (4 300 kr). 

Styrelsen föreslår att stämman godkänner ovanstående förslag till inkomst- och 
utgiftsstat för år 2021 

Jordbro i febr. 2021 
Styrelsen 

felaktig uppgift korrigerad 
uträkning ligger under knappen
ny inkomst utgiftstat



Valberedningens förslag till val av styrelse vid

Södra Jordbro Samfällighetsförenings årsstäm ma 2021.

Sturelseledamöter valda till årsstämman 2022

Urban Ahlström Kla 72 Ledamot

Sharafat Khaledian Kla 56 Ledamot

Daniel Dickman Ku 82 Ledamot

Förslaq til! sfurelseledamöter till årsstämman 2023

Martin Gutebring Kla 60 Ordförande Omval

Niklas Söderlund Kla 66 Kassör Omval

Jörgen Fee Ku 29 Ledamot Omval

Karl Stenlund Ku 27 Ledamot Nyval

Förslaq till revisorer fram till årsstämman 2022

Lars Larsson Ku 63 Ordinarie (sammank) omval

Lisbeth Victor6n Ku 138 Ordinarie omval

Janerik Hård Ku 37 Suppleant omval

Jordbro januari 2021




