
Årsstä m m op roto koll 2021 fö r Sti gto m ta S a m fällighetsfö renin g

Datum: 2021-06-]14

Plats: IOGT-NTO-lokalen, Stigtomta

Närvarande: Bifogad närvarolista upptar 18 personer (Bilaga nr 1)

81. Årsstämmans öppnande
Ordföranden Bo Pettersson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

$2. Godkännande av kallelse.
Kallelsen till stämman godkändes.

$3. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Till ordförande vid stämman valdes Thomas Österling och till sekreterare valdes Gunnar

Järleby.

$4. Val av 2 justerare och tillika rösträknare för stämman
Till justerare valdes Nils Ramlöv och Gert Svensson vilka också är rösträknare.

$5. Godkännande av dagordningen
Dagordningen för stämman godkändes.

$6. Verksamhetsberättelse för är 202$
Verksamhetsberättelsen för 2020 föredrogs av Bo Pettersson och godkändes . Brlaga nr 2.

$7. Ekonomisk redovisning för hr 2020

Den ekonomiska redovisningen för 2020 foredrogs av Hans Carlsson. Årsavgifterna har

betalats in från alla utom for en fastighet. Det har krävts ett flertal påminnelser till ett antal

fastighetsägare for att inbetalningarna skulle bli utförda. Beslutet om andelsavgifter tas

vid varje årsstämma och är tvingande. Stämman beslutade att godkänna redovisningen och

att det balanserade resultatet överförs i ny räkning. Bilaga nr 3.

$8. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Stig Erikson och godkändes. Bilaga nr 4.

$9. Beslut om ansvarsfrihet för sfyrelsen
I enlighet med revisorernas förslag beslutade stämman att bevilja kassören och övriga

styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

$10. Behandling av inkomna motioner
inga motioner har inlämnats för att foredras vid stämman.

$1 1. Behandling av förslag från styrelsen.
Styrelsen hai lamnat förslag på några ändringar i gällande stadgar. En ändring i patagraf 6

innebär att föreningen vid en extrastänrma kan besluta om fyllnadsval till styrelsen där en

eller flera ledamöter av någon anledning inte kunnat fullfölja sin uppgift under "#
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mandatperioden. Paragraf 74 kompletteras med att information också ska ges på hemsidan

och paragraf 16 utökas med2 punkter om dagordningens utformning vid årsstämma.

Under diskussionen som följde kom frågan upp om en situation uppstår där hela styrelsen

avgär. Vad händer då och vem tar initiativet till en extra stämma? Gör valberedningen

det? Gäller foreningslagen eller vad är regeln? Styrelsen fick i uppdtag att utreda den

frågan.
Ärsstämman godkände de foreslagna stadgeändringarna. Efter lantmäteriets godkännande

publiceras stadgarna på föreningens hemsida. Bilaga nr 5.

$12. Ersättning till styrelsen, revisorerna och valberedningen
Ett förslag om ersättningar för är 2021till styrelsen, revisorer och valberedning

redovisadis av kassören. Ersättningar exkl. gällande arbetsgivaravgifter uppgår till totalt

7I 796 kronor. Höjningen från år 2020 följer prisbasindex och innebär en ökning med 100

kronor/person och år. Förslaget godkändes.

$ 13. Fastställande av verksamhetsplan för 2021

Styrelsens forslag till verksamhetsplan för 2021redovisades av Bo Pettersson.

Verksamhetsplanen godkändes. Bilaga nr. 6.

$ 14. Fastställande av debiteringslängd för 2021
Debiteringslängdenför 2021hölls tillgänglig vid stämman och deltagarna hade möjlighet

att omgående tå del av föreslagen andelstilldelning. Utgångspunkten är en avgift på 800

kr/andel (lika som är 2020). Det totala andelstalet är 704,7 . Stämman beslutade i enlighet

med förslaget. Beslutet innebär också att föreningen vid påminnelser om obetald årsavgift

tar ut en extra avgift om 200 kr/påminnelse. Fakturanför 202loch ett foljebrev skickas ut

dagen efter årsståimman2I-06-15 och årsavgiften ska vara betald senast den 30 juni.

$15. Budgetför är2021
Kassören Hans Carlsson redovisade innehållet i föreslagen budget för 2021. Underlaget

baseras på den ovan beslutade avgiften om 800 kr per andel samt driftbidrag från

Nyköpings kommun. Driftkostnaderna utgörs av de årligen återkommande skötselfrågorna

for snorojning, sandning, gräsklippning, brunnsrensning, hundlatriner, skyltar och

naturskötsel. Under |Lr 2021är asfalteringen den enskilt största kostnaden på 1 500 000

kronor oich ett beräknat kommunalt bidrag på 100 000 kronor. Under mötet kunde

kassören meddela att kommunen alldeles nyligen beslutat om ett bidrag pä230 000 kronor

för asfalteringsarbetena vilket förbättrar ekonomin gentemot budget. Större

asfalteringsarbeten görs vartannat är enligt plan. Budgetförslaget godkändes. Bilaga nr 7.

$ 1 6. Fastställande av andelsavgift för 2022

Styrelsen föreslår att andelsavgiften för 2022 fastställs redan detta år. Det möjliggör att

andelsfakturor kan skickas ut redan i borjan av nästkommande år. Vidare föreslår

styrelsen att en höjning till 1000 kr/andel måste göras fr. o m år 2022 för att bättre kunna

möta de utgifter for urfalt".ing som kommer att utföras under är 2023. Stämman godkände

dessa försläg liksom att årsavgiften ska betalas i tid. I annat fall uttas en avgift pä200

kr/påminnelse.

$17 Val av 3 ordinarie styrelseledamöter
Till ordinarie ledamöter pä2 är valdes Bo Pettersson, Gunnar Järleby och Ingrid

Gustafsson-Ånin.
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$ 18. Val av 3 st. sfyrelsesuppleanter
Valberedningens forslag titt 3 styrelsesuppleanter på I år var Guy Åhlin, Andreas

Ekstrand och Guy Karlsson. Under denna punkt avsade sig Guy Karlsson sin kandidatur.

Istället föreslogs Stefan Scott för den tredje suppleantposten. Det blev också stämmans

beslut.

$19. Val av ordförande för är2021
Till ordförande på 1 år valdes Bo Pettersson.

$20. Val av 2 st. revisorer för I år
Till revisorer på 1 år valdes Hans-Erik Eriksson och Stig Eriksson.

$21. Val av 2 st. revisorsuppleanter för I år
Till revisorsuppleanter på 1 år valdes Bengt Skagerström och Gert Svensson.

$22.Yal av 3 valberedningsledamöter för I år
Till valberedning på 1 åi valdes Oscar Berglin och Peter Lundblad. Sammankallande är

Oscar Berglin. I håndelse av att ytterligare 1 person kan kopplas till valberedningen får

styrelsen göra ett tilläggsbeslut.

g23. Övriga frågor
Styrelien iniormerade om parkeringsfrågor vilket blivit ett allt större problem i samhället.

Dei gäller särskilt på den todtu delen av samhället där det är generellt betydligt smalare

gutoi. Allt fler företagsbilar står uppställda på gatorna och under betydligt längre tid än de

24 timmar som är enlegränsning for hur länge man får stå parkerad. Flera inlägg om detta

problem kom från deltagarna under mötet. Kommunen har ansvaret för att sätta och

utkrava parkeringsboter. Det ansvaret ligger inte på Samftillighetsföreningen- Hundlatriner

som finns utplacårade är f.n. 17 st. Dessa töms varje vecka och en forhoppningär atl

hundägare alltid använder dessa för att hålla rent pävära gator och gångvägar. Ett annat

problå som ökar gäller placering av lekutrustningar och andra redskap på de allmänna

ytornu. Att användä de alimanna ytorna for olika aktiviteter är en självklarhet och helt

normalt. Men då redskap av olika slag placeras som en pernanent uppställning då har det

blivit fel. Utrustning faiställas upp men ska också tas bort då aktiviteten är avslutad.

Likaså har fordon, h.rruugnur, vedbodar m.m. ställts upp på allmän mark utanför den egna

tomten. Allt det som ovan angetts som är ett bekymmer att hantera för Samftilligheten

kommer i närtid att i brevform skickas till de fastighetsägare som utnyttjar allmän mark på

ett felaktigt sätt. Ett önskemål från deltagarrTavar att riktlinjer/regler bör hnnas

tillgängliga så att alla fastighetsägare kan förstå vad som gäller.

Styielslenlnformerade också om den asfaltering som utförts hittills under detta år'

pr'ioriteringen har varit gång- och cykelvägamamen vissa gator har också ingått i

åtgardernal på föreningens hemsida finns en karlbild utlagd som anger vilka gator som

iniar I årets asfaltering-. Asfalteringen kommer att avslutas inom de närmaste veckorna.

Under denna punkt lyites också det allt mer synliga problemet med registrerade mopeder

som kör på gång- ocir cykelbanorna. Hastigheterna ar många gånger väldigt höga och det

närmar rig ulttÅ, en tiäpunkt då en allvarlig olycka inträffar. Samma sak gäller för de

s.k Epa-traktorerna eller A{raktorer. Även dessa kör med hög hastighet och använder

iblanä också gångvägarna. Händelser/tillbud ska anmälas till polisen

Jerry Smok undtå4. om brunnsrensning. På Gravörvägen finns en kupolbrunn som med

stor sannolikhet har stenar i botten som hindrar avrinning. Hans-Göran Haglund lovade

titta på detta.
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$24. Bestämmande av tid och plats för justering av protokollet för stämman samt plats

där protokollet är tillgängligt för medlemmarna
Protokollet från stämman justeras den 28 juni kl. 18.00 i Klockarbol. Protokollet är

tillgängligt från den 5 juli på föreningens hemsida.

$25. Årsstämman avslutas
Mötesordföranden Thomas Österling avslutade stämman och tackade deltagarna för visat

intresse. Den omvalde ordföranden för Samftilligheten, Bo Pettersson, tackade för

fortroendet arr ytterligare ett år leda Samfiillighetens arbete. Avgående

styrelsesuppleanten Guy Karlsson avtackades med blommor f<ir sina insatser liksom

mötesordföranden Thomas Österling. Bo Pettersson kallade den nya styrelsen till ett

konstituerande möte direkt efter stämman.

Justeras:
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f*il.ga 2
Verl<sa m hefsberättelse 2020 för Stigtom ta Sarn{älli ghefsf ö ren in g

Sl-r,relsen tiir Stigtotntn Sanrliillighc'tsfrirening ar gcr liiliarrdc berätte lsc 1ör

v crksa tn itctsiirgti ka Iertder'året 2{)2{).

$ty rclsens ordinarie
,r,, pallgs.gstrtr

Harrs-Cöran Hnglurrd
Llarts Cat'lssttrt
(iunnar Järlcbv
lrrgrid Custalssorr-Altlirt

Itevisrrrcr, ordinarie
l{ans-Erik If ikss<;lt

Stig fr.r-ilissorr

Revisore r, suppleanter Valberedning
lSengt Skagcrstriitll Clscar l3r:r.glirt

Cerl Sverrsson Petel l.rrnd'nlad

Sarrlrnan{ rätlen
Sarrr{iilliglretsfiireningcns årsstänrnra hiills i IL)C l-N'l'O-ioiialetr, [)relr'äsc'tr 7. detr ]010-06-t]1'

Ltrsakeirliii clerr rri\cic,l liirsclac{e rirsstänrmau var clcn piigåcnde panc}entin. Ltt lelativt litct arrtll

l^stigletsägare rliil rrpl: r.lrerr årsnrt)tct krurtlc gsnonrfiiras nrecl si'ikrat. a\iställtJ trrellalt alla lrcrsorlct"

St1-r.ilsc' l.rär u,rclcr riiet hrillit i() prorckollliircla sarrrrnanträdeu varar'-1 ltar !arit telcl(rnsäilrrlalltrriclen'

DiirLrtöler h;:r 1 bLrdge trttiitc: hfiliils.

Åusvarsområtlen
Sanrfäl lighetsli)rcriirrqerrs ensvarsonrr'åde onrlattar virl ingarruen av iirr 2{ll(} otl alltiii ar' 6"i7 firstiglrcter

niec.lettti:)12]lf\.ägltiitclttr<jr1'gt16krrr,(irörr1'torliaonllatlasavT]2-lSkrnricrrliglretl,ttetllillgiirrr:}igt
unricrlag. Skogsilnrra.lc,ra o,],1,rtta,' lgl (i0i I'rnt. [3l"ggrtationen pti dc nva lastig]tttelrra viil

Tingstaåi,s 'ig 1.,al. iinirLr int.c påbiirir:ts. Vicl utgångeri iv iireL har sarufiilligltsterr 6-i8 lastigheter'

Ande Isavgilter
Debitcrade avgilier har virl årsskiliet inbetalats av alla {irsti-uhctsägarc lijrutoLti iiårr i st. Ir'åtrrinrtclse

o'* obetalcl ar.år.gifr lrar skickars till 39 i'astighetsägat'e tnetJ ct1 prislag orrr 100 kronor cnligt

årssliirnrnobe.slnl. (jenorri det ar,,tal sonr tcckirats nre'd ett inliass,rbr]tlag så haI ett anlnl ar' l.(r st'

fastiglretsägäre täti -r,itcrligare krav på irrbetalning 31' 21'gil'tctl. Någ|a ar' l'astilhetsägarrta ltar i

sIutärrclcrr lärt sirra iircnclcn sl'ickacle 1iII kr<;rrofbgdetny'rtdigltctctt.

Vägunderhåll
l{arTteringcn 0ch siiijrseln al'r,;ignåtet irtoln vär't ga-r)lliråde hai'skett i errllghcrt tttctj en

Iantmäreri1örr.rittnirrg, ar. 1002. D-inrtöver lrar cJct it)lg-o;-o: hållits crr 1'örrZittning ibI d{rt rtYa oirtrtidr'1

oclr clen lt-!il gatal l;inesladius r,äg vilken nLr ingiir i lijrcningens-ansvat'sonrråde' Srlörir-inirtg 0c1t

sa*cliing 1ar,tlör1s onl l,p6 Lant-trruk;\13 i enlighet nrecl r'år'3-åriga r-ippltatrdlirtg scdrttt ttoveitrbcr

20 17. [,u,ytt avial irar sliririis oclr gäliel i : ar ir. o ni clert I lovetrrbsr 20]0. Avralet inklLtderar Cck:lå

.,., npt;un'iitt på l,rterliga rel är. nidet gällcr astirlterirrg iir tler sarrrlällighclcrrs pltllr atl r'artattntlt /it'

'tför.a 
sriir.r* irisalser.på-!ator sanrt gårrg- och cl'kelviigai. I'larrcring lbr l0ll år's asfirltclirrg På[:(i|lirties

Luttier hiistcn.

Skogsski.it scl

liirrna I-ars-i\kr: Kar.lssor i Halia har f)illt sltou. och rensal sl-l'pli orriråcic nr i6, 2-1.l{r. I l' 49' 6':l och

.1,1. Ilessa o'rr.cleri har prio'itcra{s itlcn tleråiiga skogsplan s.ni g'dkiints av Nyl'öpirts$ kottttnLttt

t.jncler vår.en anliracles iiveil Bo Janson lii| trans]ror"tc,'i,'ti,nnrer. ris oclt qrel'iar' \edtagna triici ska

sältas och ris sh^ tr.i'')sporl,eras bi''t. Necitagna 1;iid .clt 
'is 

ligger i rrr'r1äget kvar 1rå gattlla 
.

slatio's.rnr.åclet liksorrr vid orruåcJcl bak..:nl firrlta Äsl'altseo'oliic och konlnler at1 i1\')'ltIas' L'tl älltål

l'islilriid har clcl'sä tagits lled.

lct!arniite r Supplenn{e r
Gril Kallsson
Andrcas Lkstrand
Cur Åhlirr

ordL
l.orcl1'.
kassor
sekr.
icclrirrtc:t



G rässkiitsel
Crlislrlipprring har skett urcrl cgrra rrrasl'iircr rrch titcti tintanstiilld pcrsotlal. Anllritiotrctr plr

grliskiipprringc:r lir hiig och vi har firil ctt bra resLrltat. Vissa onrråclert mcd trJ,cket blorlstr:t'liar spar"als

irrrcjer störrc cle len ar. r.iisltrreriocleu i sv{'te all iika insektsfloran. Diirutrjver !ritr llrrlla l'clttits.lollitttsson

i lJcttlta ul{iirt rissa sl_r-r(iiningsinsatser idikcir t,ch plr trligrrt stiirlc tliinr.'tor.

Hundlatriner
Sairrliilliglrctcp skijtcr regclbrrnclet tönrningc.rr av l7 sr. hurrdlalrincr vilka iir LrpPSatla Pii st|alegiskt

utplaceladc liigen i sanrh:illcl.

Ör'rigt
!.asti[hctsiigare hi,,- Upl)n]altats atr klippa ncil buskar trcit träc{ sorn sli.!ryrrrrer.sikien i galrrl,orsniilgar

oc,lr jirru.,r. Vi har.6ckså rncclcielat att ii:r'clon oclt autira Llppstälidtl sakcl siistrrrr lckanorclningar c1'

iil,likt tas bgrr ll.3ir ailnuin mark. Skritiliga anr isrtingat'ont gällartde riktlir.ier lrar i r issa f all

iji,erliirlrrat:; lilrosr sZirsl.ill riktade Lrplrnranirtgat'crrn niidriincliga litgärcler- Fastighetsdgarttas

sk;,lcligiret irletrna li'tiga regieras ipLrirkt -i b i lantlriircril'ör'rlittrringert'

Vissa inrble,n ,.,ppst;ii: 1i1.,i,.,,rn,a,',j" r'ncd palkclingar på gatorlla sotrr fiir"hindrar c'llcr liit'svzilar

sl<örscin. IJclar.av sanrhrillet har srnala gattlr r:clr inga arrclr-a palkerin.usrnö-1 liglretcr l-tnlls r ilkcl hincirar'

enkla ocli snabba ii.isnitrgar.

Förerri'gerr lrar-undcr iuet ilrktipt crr liilbliis vilkeir korlrrrrer till n\11ä sär'sliiit Lrrrd0 lriistsiisollgrill d't

dct ii:land karr t:li halt pa giirrg- iich crl<elviigar'

Biclragcr liå1 Nyktipings K()ntillurr fitr grlin-r'teskeitsel baseras pä dcrr ]ta solll Sanrl?iiliu.hstsl) arlsvilrill

i'or c,Å utbetalas ariige'1 e lier arrsijkan. .tl'ogsnrark (uattrrrttarli) i santhiilict och inonl attsvirlstltrtriiclcl

bcar.heras clrer.ep gocikän11 arl:ctsplair. Arbetsplanerr är fleriirig och iigger tillgängl ig pii liilerringcrr'

he rnsiiia. DärutL,vci pl iolilcras allticl neillegrring av tråd strnl altscs riskl-\'lkla.

Snnrfiilligheteri har trl,}ticr hijstcn trrbeiät nteci att Jilt'rttttlera cn prriiektplittt {iiI att atr liigta cll

bl**rsreräng r icl r,ästra inliu'1crr rill sarrrhä}let. lllöjliglrel finrts att siikir s k. I ()\Ä-Lricirag. hos

rratrrr^värclsårkct Vilket itan ge bidrfig nred 50 '% ar kostlraclcrtla.

l-tjreniirgcu har åir.,crr irntler.hr 202() disponelat Klockarbnl strrr rn(iteslok;tl och har"rtLr ett lt-\'resal'1al

rurtcler I iir nred irerrth)'stlsliircttitigett scdarr 1020'

Ikononriir är gocl iar Stni?illiglrcrsibrcningen och rcdt:r'isas i särskiliJ hiliaga. Ill liirutsättrring liit'att

kun'a gcuomi'öru.,un,.' rerlor,isaric irrsatser oclr en konlrancle arbetsplatt tir zrtt arsaygifiert anpassas

eiier dcrr ilililsät.trrirrg son.r liiggs tl"arn. Den ahsolLrt s1öt'sta clelert av btrdgete|adc kilstrtlt'jcr bascrils pa

a1t Sanrläiiiglrcten har err intrikt ti-Lirr iastighc'tsägarrra'

Stv,r.else' taci;irr ftjr r,.isn1 ft'irlroerrdc Lrrrcler clel gångna vcrksanrherlsir|et t:clt s1äller sitra platser till

?irirn(jtcts 1br'lirgarrilc.

/
(:.."{_-

StiStonta i lebrrrari ttrånad
.r'1

,/1.,, ,,,.1.-'/-, .-)
// ..../J;/. <-{t _'.\

Bo Pelterssotl
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Stigtomta Sarnfåll ighetsforening

7 r7904-8496

Räkenskapsår: 20-0 l -0 I - 20- I 2-3 I

Resultatenhet: He I a loreningen
Period: 20-01-01 - 20-12-3 I

Resultatrapport
Prelimindr

B;hga b
Sida: l(2)

Utskrivet: 2l-01-19

18:32

Senaste venrr: I 68

Ackunrulerat

Rörelsens intäkter och lagerforändring
Övriga rörelseintäkter

3800 Andelsavgifter 570 070,9 l 570 070.9 l 552 04r.00 5-s9 760.00 l0l.8 %

3920 Erhåilna to
s=ö*rg,"r*.tr.*täkrc. I 325 959,9i I 325 959,91 1 387 504,00 i 285 398.00 103,2%

S:a rörelseintäkter och lagerflorändring r 325 959.91 I 325 959.9t 1 387 504,00 l 285 398,00 t03.2%

Bruttovinst l 325 959.91 r 325 959.91 r 387 504.00 r 285 398.00 103,2 o/o

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

6010 Lokalhyra -8 675,00 -8 675.00 -3 -s03,00 9 000.00 -96'4%

6070 Städning-Renhållning -2-5 786,00 -25 786,00 -51 1 13,25 's5 000,00 -46.9 %

6011 Asfaltering -322',78,'.75 -322"18,75 -i 60,5 942,-s0 10 000,00 -322'8%

60'72 Slamsugning + rep.brunnar 0,00 0,00 -16 212,50 15 000,00 0'0 %

6073 Väggrus 0,00 0,00 .3 l 502.00 35 000,00 0.0 %

60'14 Snöplogning-Sandning -99 846.00 -99 846,00 -213 852,00 230 000'00 -43,4%

6075 Gräsklippning -30 600,00 -30 600,00 -31 500,00 40 000,00 -76,5 %

6290 cras, nranste - otja -5 148,00 -5 148,00 -6 314,00 10 000.00 -51.5 %

629t Gräs. Undcrhåll gräsklippa -1 357.00 -1 357.00 -2 227,00 10 000'00 -13.6 %

6292 Div. Grönytesköisel -241 981,00 -241 981,00 -tl7 387.25 147 000,00 -164.6%

65 l0 Kontorsmaterial - 3 387 ,25 -3 387 ,25 - I 920,90 5 000,00 -67 .7 %

66d0 Reparationer-Underhåll 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,0 %

6601 Underhåll vägskyltar -800,00 -800.00 -663,00 10 000.00 -8'0 %

6i90 övr främmande tjänster -14 400,00 -14 400.00 -20 826,00 2-5 000,00 -51 .6 %

6850 Porto 9 882,00 -9 882,00 -10 258,00 10 000,00 -98'8 %

7?I0Annonsering-2040,00-2040,00-1000,001000,00-204'0%
76'70 Tidningar-Fackliueratur 0,00 0,00 0,00 500,00 0'0 %

7681 p6r.nintrav*itter -1 t +ts,2s -t t +ls,zs -to sos,zs t3 000,00 -97'8'%

@ 4u sg6,2s -qei sse .zs -2 tz4 726,6s 630 500,00 -77.3 %

Personalkostnader
5300 Styrelsearvoden -72 482,00 -'12 482,00 -68 250.00 70 032.00 -103.5 %

5590 övrkostna<lsersättningar -36482,00 -36482,00 -49 112,00 54000,00 -6'7'6%

5610 Arbersgivaravgifter -24 372,00 -24 372!00 -34 732,00 36 000,00 -67'7 %

S:a Personalkostna<ler -133 336!0 -t:: f:O.OO -152 094'00 160 032'00 -83'3 %

S:a Röreisens kostnader inkl råvaror -620 932,25 -620 93:.25 -2 2t6 820,65 790 532.00 -18,6%

Rörelseresultat fore avskrivningar 705 02'7,66 705 021.66 -889 3 r 6,65 2 075 930.00 34,0 %

Rörelseresultat etter avskrivningar 705 027.66 '70s 027.66 -889 3 1 6,6s 2 07s 930.00 34.0 %

Rörelseresultat fiire finansiella intäkter och '705 027,66

Räntekostnader och liknande resultatposter

705 021.66 -889 3 r 6,65 2 075 930.00 34.0%

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintiikter och liknande resultatposter

8020 Riinteintäkter 3 637,58 3 637,58 6 194'34 -s 0QQqq-------J'8 %"

i

Bankkostnader -2 2r9.50 -2 2r9.50 -l 001,00 r 200,00 -185,0 %
8r70
S:a Räntekostnader och liknande resultatp( -, ,rq 5n -, )ro 5n - 1 001 ,00 r 200.00 -l 85.0 %

S:a Resultat från finansiella itrvesteringar 14i8,08 r 418,08 5 ro1 "14 6 200,00 22,9 %

Resultat efter finansiella intäkter och kostna 706 445,14 '706 445,14 -884 123,3 I 2 082 130.00 33.9 %

Resultat fore boksltttsdispositioner och skat 706 445,74 706 445,74 -884 123.31 2 082 130,00 33,9 0/o

Resultat fore skatt 706 445,74 706 445,74 -884 123"3 r 2 082 130.00 33,9 %



Stigtomta Samfållighetsörening

7 17904-8496

Räkenskapsår: 20-0 l -0 t - 20-12-3 1

Resultatenhet: Hela öreningen
Period: 20-0i-0 I - 20-12-31

Resultatrapport
Preliminär

Perioden Ackumulerat Periodlg år

Sida: 2(2)

Utskrivet: 2I-01-1,9

18:32
Senaste verrr: 168

Periodbudeet Period,/periodbudg

Beräknat resultat

8999 Redovisat resultat

706 445,-/4

-706 445,74

706 445,74

-706 445,74

-884 r23,3 I

884 123,3 I

2 082 130,00

498 666,00

33,9 %

-141,7 %

-



Stigtomta Samfiiltighetsftirening

7 t7904-8496

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela öreningen
Period: 20-01-01 - 20-12-3 I

Balansrapport
Preliminär

Sida: l(1)

Utskrivet: 21-01-19

l8:3 I
Senaste vemr: I68

TILLGANGAR
Omsättnin gsti I I gån gar

Kassa och bank
I 020
1 050

S:a Kassa och bank

r3 93s.75
621 782.95

635 7 I 8.70

trt74,I6
643 883,58

655 657.74

25 709,9t
265 666,53

291 376.44

S:a Omsättningstillgångar 63s 7 l 8.70 655 651 ,7 4 t 29I 376.44

S:A TILLGÄNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2980
2987

635 718.70

-4r9 220,59
,165 7r0.11

419 220,59
-l 125 666,33

6ss 6s7,74 I 291 376.44

0,00Eget kapital
Balanserad vinst/lcirlust 29l 3

29t 3'76.44S:a Eget kapital

Kofifi'istiga skulder

-s84 930.70 -706 445,74

Leverantörsskulder -s0 788.00

-50 788,00

50 788.00

50 788,00

0

0.00S:a Kortfristiga skulder

S:a Eget kapital, avsättningar och skulder -635 7 l 8,70 -6s5 657 .14 -t 2qt 3'76,44

Beräknat resultat 0,00 0,00 0,00



REVISIONSBERÄTTELSE

Till Stigtomta Samfällighetsförenings årsmöte 202I

Vi har granskat årsredovisning och bokföring samt gått igenom styrelsens protokoll och

andra handlingar, som visar föreningens verksamhet under 2020,

Vår granskning visar att:

- Bokföringen är noggrant skött med mycket god ordning och reda

- Ärsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning

- lnkomst- och utgiftsposter är väl verifierade
- Behållning på likvidkonton överensstämmer med kontoutdragen
- Kontrolluppgifter och skattedeklarationer avseende utbetalda löner, framgår tydligt

av löneredovisningen

- Protokollen visar att större investeringar samt principiella frågor, som rör ekonomi

och bokföring, har beslutats av styrelsen

Sammanfattningsvis harvår revision inte givit anledningtill anmärkning på något sätt. Därför

rekommenderar vi årsmötet att bevilja styrelse och kassaförvaltare full ansvarsfrihet för den

tid revisionen avser.

ffi'hga I

Stigtomta i februari 2021-

Stig Eriksson

X6',"Pel@116
Hans-Erik Eriksson
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Förslag ti ll stadgeförä nd ri ng för Stigtomta Sa mfä I lighetsfören i ng

I nuvarande stadgar för Stigtomta Samfällighetsförening står det i paragraf 6 att val av

ledamöter till styrelsen alltid ska ske vid den ordinarie årsstämman. Det innebär att om

någon allvarlig händelse sker under året där en eller flera ledamöter inte kan fullfölja sitt

uppdrag så måste styrelsen vänta till den nästkommande årsstämman innan kompletterande

val kan göras. Om det förhållandet uppstår kan det upplevas riskfyllt med tanke på de ibland

ganska stora beslut som ska tas av ekonomisk karaktär. Vid kontroll med lantmäteriet så

meddelar dom att det står Samfälligheten fritt att fatta ett nytt beslut om stadgarnas

utformning men dessa ska därefter anmälas till Lantmäteriet för att fastställas. Utöver denna

paragraf så villstyrelsen komplettera I 14- kallelse till årsstämman - med att också

använda vår hemsida som informationskanal. Paragrafen 16 utökas med några punkter

avseende dagordningens utformning vid årsstämman.

Styrelsens förslag till stadgeändring är att paragraf 6 i nuvarande stagar ändras till att lyda

enligt följande:

56 Val av styrelse

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två år och för

suppleant ett år. Första gången val äger rum skalltvå ledamöter väljas på endast ett år.

Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. lövrigt konstituerar styrelsen sig

själv. I händelse av att en ellerflera ledamöter av någon orsak inte kan fullfölja sitt uppdrag

under året så har Samfälligheten möjlighet att kalla till extra stämma för att göra fyllnadsval.

Kallelse sker i den ordning som fastställts för extra stämma'

Sl"4 avseende kallelse till årsstämman kompletteras med att hemsidan också används som

informationska na l.

51-6 kompletteras avseende några punkter som ska finnas med på dagordningen vid

årsstämman

Ett komplett förslag på stadgar för Stigtomta Samfällighetsförening biläggs detta förslag'

Stigtomta 2021-05-26

Styrelsen



Stigto mta Sa mfällighetsfö renin g
med org.nr 71 79 04 - 8496

STADGAR
Stadgar för samf;illighetsförening, bildad enligt lagen (1973 1 150) om ftirvaltning av

samftilligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat

framgår av dessa stadgar.

$l FIRMA.
Föreningens ltrma är Stigtomta Samfällighetsförening.

$ 2 SAMFÄLLIGHET.
Föreningen förvaltar de vägar, vilka förklarats vara föreningens, samt handhar de i

föreningen ingående fastigheternas gemensamma angelägenheter i övrigt rörande dessa

vägar. Akt nr 04-80/540. Vad nu sagts gäller även sådan annan allmän plats än väg som

förklarats vara föreningens.

$ 3 GRLINDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN.
Samftilligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess

ändamåI.

s 4 MEDLEM.
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har de1 i

samf;illighet upptagen under $ 2.

$ 5 STYRELSE, säte, sammansättning.

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Nyköpings kommun.

Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.

$ 6 STYRELSE, val.
Styrelsen väljs vid ordinarie foreningsstämma. Mandattiden for ledamot är två år och för

suppleant ett år. Första gången val äger rum skall två ledamöter väljas på endast ett år.

Ståmman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig

sjä1v. I händelse av att en eller flera ledamöter av någon orsak inte kan fullfölja sitt uppdrag

under året så kan styrelsen kalla till extra stämma för ett fyllnadsval. Kallelse sker i den

ordning som gäller för extra stämma.

$ 7 STYRELSE, kallelse till sammanträde, föredragningslista.

kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande

ärenden, skall tillställas ledamöterna minst sju dagar fore sammanträdet. Suppleanterna

skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande

ärenden. Ledamot, som är förhindrad atl ndwara. skall genast meddela detta till
ordföranden. Denne skall då omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant, som

ej tjänstgör i ledamots ställe, har rätt att ndrvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

$ S STYRELSE, beslutförhet, protokoll.
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behorig ordning och minst halva antalet

styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträdet anses

1



behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som

styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande fiörenar sig. Vid lika
röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av

ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av

styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga fär, utan hinder av bestämmelserna i första stycket, avgöras utan kallelse om

samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörande av ärende äger anlora reservation mot beslutet. Sådan

reservation skall anmälas fore sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum,

deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt

anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som

vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

$ 9 STYRELSE, förvaltning.
Styrelsen skall

1. förvalta samflilligheten och föreningens tillgångar.
2. föra redovisning över föreningens räkenskaper.

3. föra förleckning över delägarnas fastigheter, dessas andelstal och ägare.

4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens

verksamhet och ekonomi.
5. om förvaltningen omfattar flera samf;illigheter eller annars är uppdelad på olika

verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksam-

hetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren'

6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens

angelägenheter.

$ 10 REVISION.
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma

utse två revisorer och två suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen

senast tre veckor fore ordinarie stämma.

s 11 R4KENSKAPSPERIOD.
Föreningens räkenskapsperiod omfattar kalenderår'

$ 12 UNDERHÄLLS- OCH FÖRNYELSEFOND.
Till föreningens underhålls och fornyelsefond skall årligen avsättas minst 0 kronor.

$ I 3 FÖRENINGSSTÄwIrrAA.
Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen

bestämmer.

Styrelsen kan, när den finner det nödvändigt, utlysa extra stämma.Ifräga om medlemmars

rätt att begära att extra stämma utlyses gäller $ 47 tredje stycket lagen om förvaltning av

saml?illigheter.



Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillflille att från

det kallelseåtgard vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall
uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie
stämma skall dessutom forvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade

räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under

samma tid.

$ 14 KALLELSE TILL STÄMMA.
Kallelse till stämma skall utf;irdas av styrelsen och ske genom utdelning i brevlåda, anslag

på ortens anslagstavlor, via hemsidan och annons i lokalpressen.

Kallelseåtgärd skall vidtas senast fiorton dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges

tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas

uppgift om plats där i $ 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall, genom styrelsens forsorg, bringas till medlemmarnas kännedom

genom annons i lokalpressen, via hemsidan eller genom brevförsändelse.

$ 15 MOTIONER.
Medlem kan genom motion väcka forslag rörande foreningens verksamhet. Motion, som

skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna

tillsammans med forvaltningsberättelsen.

$ 16 DAGORDNING VID STÄMMA.
Vid ordinarie stämma skall foljande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman och stämmoordförandens val av protokollförare

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare

4. Prövande av om stämman blivit vederbörligen sammankallad

5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av styrelsens och revisorernas berättelser

7. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

9. Fråga om arvoden till styrelsen och revisorerna

10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

I 1. Val av styrelse, styrelseordforande och suppleanter
12.Yal av revisorer och revisorssuppleanter
13. Val av valberedning
14. Informations- och frågestund
15. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

vid extra stämma ska ärendena under punkt I , 2, 3 ,4, 8 och 1 5 behandlas.

$ 17 DTSPOSITION AV AVKASTNING.
I det fall stämman beslutar att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter

medlemmarnas andelar i samftilligheten.



$ 18 STÄMMOBESLUT.
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

I fråga om omröstning mm gäller $$ 48, 49, 51. och 52lagen om förvaltning av

samftilligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt,

andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

S 19 FLERA VERKSAMHETSGRENAR.
Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid
tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera

verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal

framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje

verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma

verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje

medlem.

$ 20 PROTOKOLLSJUSTERING MM.
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas

tillgängligt for medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid ord. sammanträde200I-03-20,
vid extra sammanträde 2001-05-29 samt justerats i paragraferna6,14 och i6 vid
årsstämman 2021-06-14

( Sammanträdesledare)

I
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Arbetsplan 2021 för Stigtomta Samfällighetsförening

lJnder 2021görs en större insats för asfaltering av väta gator och

gångstråk i enlighet med föreningens plan om att asfaltera vartannat

år. Högst prioritering läggs i år på gångstråken. I övrigt görs

traditionell skötsel och underhåIl av vågar, brunnar, snörojning,

sandning, sopning, gräsklippning och tömning av hundlatriner.

Dessutom görs insatser for rojning i skogspartier inom samftillighetens

ansvarsområde i enlighet med upprättad plan. Följande områden

kommer att röjas på sly och mindre träd. Nr. 1 ,2,3,Nr.17 Ovre delen,

Nr. 64 och Nr.70. Se spec karta. En blomsteräng planeras för att

iordningställas vid infarten västerifrån till samhället. En provyta

beräknas att bli utförd under 2021.
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Andelsta I 7O4,7

Förslag utdebitering 800

Sidlavl

Stigtomta Samfällighetsf örening
Förslag till lntäkter och Kostnader för är 2021

samt utfall budget för är 2020

2020 2 Azt
Anm.lntäkter Budget Utfall Budget Utfa ll

Konto Benämning

3800 Andelsavgifter 553 760 570 071 563 760

3890 Kommunalt bidrag - Extra asfaltbidrag 0 0 100 000

Under förutsättn. att
bidrag erhålles

3920 Kommunalt bidrag - Tätortsbidrag 518 909 528 643 539 215 Ersättning ej fastställd

392r Kommunalt bidrag - Grönyteskötsel 206 729 227 246 231 791 Ersättning ej fastställd

8020 Rä nteintä kter 5 000 3 638 3 000

Summa intäkter 1 294 398 1 329 597 t 437 767 0

Styrelsearvoden

Arbetsgiva ravgifter

Övrisa kostnader

6010 Loka I hyra 9 000 8 675 20 000

60to Städnine renhållning ss 000 25 786 35 000

6071 Asfa ltering 10 000 32 279 1 500 000

6072 Slamsug. + rep.brunnar 15 000 0 10 000

6073 Vässrus 3s 000 0 30 000

6074 5nöplogning - Sandning 230 000 99 846 175 000

6075 Gräsklioonine 40 000 30 500 35 000

6290 Gräs, Bränsle - Olja 10 000 5 148 7 000

6291 Gräs, Underhåll gräsklippare 10 000 1,357 10 000

6292 Div.G rönyteskötse I 747 000 241 981 170 000

6510 Kontorsmaterial 5 000 3 387 5 000

5600 Div. Reparation och underhåll s 000 0 120 000

6601 Underhåll vägskyltar 10 000 800 5 000

6790 Övr främmande tjänster 25 000 t4 400 20 000

5850 Porto 10 000 I 882 12 000

721,O Annonsering 1 000 2 040 2 000

7670 Tidningar Facklitteratur 500 0 500

7681 Fören Ingsavgifte r 13 000 1.1- 43.5 12 500

8170 Ba nkkostna der 1 200 2 220 3 000

Summa övriga kostnader 631 700 489 815 2 t72 000 0

Beräknat resultat **2 6eel 7*e 44bl -8?4 054 | *

2987 Balanserad vinst å b77 '+'^'; 3221

*1391, .\rn*t*rat ttr 2*2ls

Förslaget är baserat på samma utdebitering som för är 2020 till 800 kr per andel

Samfällighetens 658 fastigheter har ett sammanlagt andelstal pä7A4,7

Utdebiteringen 800 kr ger då 553 760 kr.

Utg. 21-03-10

Hans Carlsson Uppdaterat utfall 2021


