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Kallelse till årsstämma 2020 för alla medlemmar i

Stigto mta Samfä I I i g hetsfören i n g

Måndagen den 1 juni, kl. 19.00
Plats: IOGT-NTO-lokalen, Oxelvägen 7

Styrelsens årsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, budgetförslag och
debiteringslängd för 2020 samt stadgar finns tillgängliga hos kassören Hans Carlsson,
tfn: 070-399 70 80, från och med den 18 maj Handlingar ftir årsstämman inkl. dagordning
läggs också ut på vår hemsida stigtomtasamfallighetsforening.se.

Notera att fullmakt krävs ftir varje fastighets ej närvarande delägare ftjr att kunna delta i
eventuel I omrö stning/voteringsbeslut.

Vid ägarbyte, felaktiga adressuppgifter eller vid frågor av annan art som rör ftireningens
verksamhet så kontaktas styrelsen.

OBS! Under årsstämman kommer dven parkeringsfrågor att tas upp vilketär ett
problem på vissa gator i samhället.

Gå eller cykla gärna till årsstämman. Då gör du också en insats ftr miljön. Vi har ett
begränsat antal parkeringsplatser.

Alla fastighetsägare hälsas varmt välkomna
årsstämman!

Styrelsen ftir Stigtomta Samftillighetsförening
gm

Bo Pettersson
Ordfcirande

Dagordning for årsstämman ser du på baksidan!



Ärs stämma för Stigtomta S amftillighetsflorening 2020 -06 -0 I

Lokal: IOGT-NTO-lokalen, Oxelvägen 7
Tid: kl. 19.00

Dagordning

1. Ärsstiimmans öppnande

2. Godkännande av kallelse

3. Val av ordftirande och sekreterare ftir mötet

4. Val av 2 justerare och tillika rösträknare fcir mötet

5. Godkiinnande av dagordningen

6. Verksamhetsberättelse for är 2019

7. Ekonomisk redovisning för år 2019

8. Revisionsberättelse

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Behandling av inkomna motioner

1 1. Behandling av ftirslag från styrelsen

12. Ersättning till styrelsen och revisorerna

13. Fastställande av verksamhetsplan for 2020

14. Fastställande av debiteringslängd för 2020

15. Budget för tu2020

16. Val av 2 ordinarie styrelseledamöter

17. Val av 3 st. styrelsesuppleanter

18. Val av ordftirande för är 2020

19. Val av 2 st. revisorer ft)r 1 år

20. Val av 2 st. revisorsuppleanter för 1 år

21. Val av 3 valberedningsledamöter lor 1 år

22. Övriga frågor

23. Beståimmande av tid och plats ftir iusterins av protokollet ftir mötet samt
plats där protokollet är tillgängligf ftir meilleminarna

24. Årsmötet avslutas
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Verksamhetsberättelse 2019 för Stigtomta Samfällighetsförening

Styrelsen för Stigtomta Samfiillighetsförening avger följande berättelse for
verksamhetsåret/kalenderåret 2019. :

Styrelsens ordinarie ledamöter
Bo Pettersson ordf.
Hans-Göran Haglund v.ordf.
Hans Carlsson kassör
Gunnar Järleby sekr.
IngridGustafsson-Änin ledamot

Suppleanter
Guy Karlsson
Thord Asplund
Guy Åhlin

Revisorer, ordinarie
Gert Svensson
Hans-llrik Eriksson

Revisorerrsuppleanter Valberedning
Bengt Skagerström Oscar Berglin
Rose-Marie Janson Peter Lundblad

Sammanträden
Samftillighetsft)reningens årsmöte hölls i Klockarbol2019-03-25. Styrelsen har under året

hållit I 1 st. protokollforda sammanträden. Därutöver har 1 arbetsmöte hållits for
budgetplanering och 1 for fcirberedelser till årsmötet.
Minnesanteckningar har skrivits vid 2 st. andra möten.

Ansvarsområden
Samftitlighetsöreningens ansvarsområde omfattar vid ingången av år 2019 ett antal av 647

fastigheter med ett totalt vägnät om drygt 16 km. Grönytorna omfattas av 71243 kvm i
enlighet i enlighet med tillgängligt underlag. Skogsområdena omfattar 191 602 kvm. Under
året har en lantmäteriftirrättning avhållits och avslutats i Stigtomta avseende de nya
fastighetema kring Tingstadius väg som nu ingar i Samfiillighetens ansvarsområde. Det
beslutet innebär att ytterligare 10 fastigheter tillkommit samt ett vägnät om 3 16 meter.

Samfiilligheten omfattar nu 657 fastigheter. Markarbeten för anläggning av den nya gatan

samt anslutning av vatten, el och avlopp har utförts under året men byggnation på

fastigheterna har ännu inte påbörjats. Saml?illigheten har begärt attfäta del av

besiktningsprotokoll samt få medverka vid slutbesiktning.

Vägunderhåll
Hanteringen och skötseln av vägnätet inom vårt ga-område har skett i enlighet med en

lantmäteriförrättning är 2002. Snöröjning och sandning har utforts av LPG Lantbruk AB i
enlighet med vår 3-åriga upphandling sedan november 2017. Under året har asfaltering utftirts
på av styrelsen prioriterade gator vilka är Karlsrovägen och en gångväg i anslutning till denna,

Svetsarvägen, del av Skräddarvägen, del av Almnäsvägen och Skogshyddevägen, del av

Vattenvägen och Elvägen, del av Drejarvägen, del av Frubäcksvägen samt Fabriksvägen. I
samband med detta så har kommunen justerat brunnar och bytt brunnslock. Omfattningen på

asfalteringsåtgärdema blev något större än beräknat då fler skador som måste åtgåirdas

upptäckts i samband med arbetets utförande. Saml?illighetens plan är att vartannat år utföra
större insatser av asfaltering på gator samt gång- och cykelvägar. Kupolsilar har bytts i diken
där skador har uppstått. Det s.k. vintergruset har sopats upp och tagits tillvara och lagts ut på

vissa upptrampade gångstråk i samhället.
Skolvägen har under sävä|2017,2018 och20I9 varit livligt trafikerad på grund av det nya

skolbygget. Efter avslutat arbete ska en besiktning genomftiras som en ftiljd av användningen

av Skolvägen under byggtiden och Samfiilligheten har begärt att få deltaga vid denna.
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Skogsskötsel
Firma Lars-Åke Karlsson i Halla har tillsammans med Skogsentreprenör Bo Jansson fiillt
skog på område I, 5, 9 och l4 vilka prioriterats i den fleråriga skogsplan som godkänts av

Nyköpings kommun. Nedtagna träd har sålts och ris har transporterats bot't. Nedtagna träd

under senhösten ligger kvar på gamla stationsområdet och kommer att avyttras. Ett antal
risktrad har också tagits ned samt utftirts viss slyrensning.

Grässkötsel
Gräsklippning har skett med egna maskiner och med timanställd personal. Ambitionen på

gräsklippningen är hög och vi har fått ett bra resultat. Nytt for i år är att vissa områden med

mycket blomster sparats under större delen av växtperioden i syfte att öka insektsfloran.
Därutöver har firma Tomas Johansson i Bettna utftirt vissa slyröjningsinsatser i diken och på

större grönytor.

Hundlatriner
Samftilligheten sköter också regelbundet tömningen av 77 st. hundlatriner vilka är uppsatta på

strategiskt utplacerade lägen i samhället.

Övrigt
Fastighetsägare har uppmanats att klippa ned buskar och träd som skymmer sikten i
gatukorsningar och kurvor. Vi har också sagt till om att fordon och andra uppställda
prylar/lekverktyg tas bort från allmän mark. Skriftliga anvisningar om lämpliga ätgärder har

överlåimnats och också särskilt riktade uppmaningar om nödviindiga ätgärder har lämnats.

Fastighetsägarnas skyldighet i denna fråga regleras i punkt 5 b i lantmäteriftjnättningen.
Vissa problem uppstår återkommande med parkeringar på gatorna som ltirhindrar eller
florsvarar skötseln. Delar av samhället har smala gator och inga andra parkeringsmöjligheter
finns vilket hindrar enkla och snabba lösningar. Föreningen har under hösten 2018 skrivit till
Nyköpings kommun med begäran om att få ytterligare P-ytor anlagda. Kommunen har nu
svarat att man inte avser att ätgärdadetta men att föreningen får arbetavidare med frågan på

egen hand men också ta de kostnader som uppstår ftr såväl detaljplaneändring som att

anlägga nya ytor.

Bidraget från Nyköpings Kommun för grönyteskötsel baseras på den yta som Samfiilligheten
ansvarar för och utbetalas årligen efter ansökan. Skogsmark (naturmark) i samhället och inom

ansvarsområdet regleras efter en godkänd arbetsplan. Arbetsplanen är flerårig och ligger
tillgänglig på ftireningens hemsida. Därutöver prioriteras alltid nedtagning av träd som anses

riskfullda.

Samftilligheten erhöll i år 3 st. parkbänkar av Nyköpings kommun. Dessa är nu utplacerade på

platser längs de gångstråk vi har i samhället.

Föreningen beslutade i december 2018 att under 2019 inftirskaffa ett nytt webbaserat system,

WebbVäg, för att bl.a. fortlöpande hålla andelslistan uppdaterad. Föreningen har därefter

tecknat ett nytt avtal ft)r att anskaffa detta system vilket nu också möjliggör utskick av OCR-

fakturering av andelsavgifterna. Därmed får vi en snabbare kontroll på vilka som betalt

avgiften i tid och vilka som inte gjort det. Föreningen har även tecknat avtal med ett

Inkassobolag vilket utnyttjas vid de fall andelsfakturorna ej betalas. I samband diirmed har vi
bytt bank till Handelsbanken i Nyköping. Debiterade avgifter har inbetalats av alla
fastighetsägamaefter att påminnelser fick skickas till 34 fastighetsägare.
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Fören.ingen har även under är 2019 disponerat Klockarbol som möteslokal nch har ett

gällandJhyresavtal med pRO Stigtorrrta sedan år 2016. Förändringar har uppstått under året

!.,1on1 nerilaggnipgen av PRO:s verksamhet. Hernbygdsföreningen har visat intresse att ta

åver driflen * lokul"n. Det förutsätter clock att den ekonomiska kalkylen för driftcn kan

klarar;. Förhandlingar har resulterat i att komnrunen och hembygdsföreningen har tecknat ett

2-årsavtal tör fortsatt drift av Klockarbol.

REV anordnade 1g-05-08 tillsammans nred Trafikverket ett "Öppet Hus" i Eskilstunadär

Hans Carlsson deltog.

Ekon,omin är god för Samf;illighetsföreningen och redovisas i särskild bilaga. En förtrtsättning

för att kunna genomltira ovan redovisade insatscr och en kontnrande arbetsplan är att

årsavgiflen aripursu, etler den ntålsättning som läggs fram. Den absolut största delen av

budgåerade kostnacler baseras på att Samfälligheten har en intäkt fi'ån tastighetsägarna'

Styrelsen tackar ör visat lortroende under det gångna verksamhetsåret och ställer sina platser

till årsmötets fdrfogande.

Stigtomta i februari rnånad 2020-02- 1 0

- @*n
Hans Carl

{U,"s.;

/
t)J,

. //.,,/ t' ,Å-tlrl4t'L( '
Gttv Karlsson Tord Asp



Stigtomta Samftillighetsforening

7r'7904-8496

Riikenskapsår: l9-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela f<ireningen
Period: l9-01-01 - 19-12-31

,?ir,
IJtskrivet:

n
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20-01-20Resultatrapport
Preliminär

Penoden Ackumulerat

16:28

Senaste vemr: 1'15

Period fg år i Periodbudget Period/periodbudg

Rörelsens intäkter och lagerftiriindring
Övriga rörelseintåikter

3800 Andelsavgifler 552 04 1,00 552 041,00 546 840,00 544 640.00 101.4 %

3920 Erhållna kommunala bidrai 835 463,00 835 463,00 705 497,00 865 46]p9 ,_29

S:a rörelseintåikter och lagerforändring I 387 504,00 I 387 504,00 I 252 33'7,00 i 410 103,00 98,4%

Bruttovinst

Rörelsens kostnader
Övriga extema kostnader

6010
6070
607r
6072
6073
6074
607s
6290
629t
6292
65 l0
6600
6601
6'790

6850
7210
7670
7681

I 387 504,00 1 387 504.00 1 252 337.00 I 410 i03.00

-3 092,00 4 000,00

98.4%

Slamsugning * rep.brunnar -16 212,50

Lokalhyra
Städning-Renhållning
Asfaltering

Väggrus
Snöplogning-Sandning
Gräsklippning
Grås, Briinsle - Olja

Kontorsmaterial
Rep arationer-Underhå11
Underhäl vägskyltar
Övr liiimmande tj iinster
Porto
Annonsering
Tidningar-F acklitteratur
Föreningsavgifter

-3 503,00
-51 1t3,25

-t 605 942.50

-3 I 502,00
-213 852,00

-3 1 s00,00
-6 314,00

-l 920,90
0,00

-663,00
-20 826,00
- I 0 258,00
-1 000,00

-i 50i 00

-51 1 I 3,25
-1 605 942,50

-t6 2t2,50
-3 I 502,00

-213 852,00
-3 l 500,00
-6 3 14,00
-2 227,00

-117 387,25

-1920,90
0,00

-663,00
-20 826,00
-10 258,00
-1 000,00

-225 905,00
-29 100.00

-4t 294,00
-2 1 00.00

-3 023,00
-1 500,00

-489,00
0.00

43 000,00
I 300 000,00

230 000,00
40 000,00

-87,6%
-118,9 %
-123,5 %
-108,t %

-90"0%
-93,0%
-78,7 %
-63,1%
-22,3 %

-tl7,4 %
-12,8%

0,0%
-6"6%

-83,3 %
-102,6%
-100,0 %

-40 586,00 15 000,00

-31 549,00 35 000,00

Gr?is, Underhåll gräsklippa -2 227,00

Div. Grönyteskötsel -117 387,25

-6 232,00 l0 000,00
0,00 l0 000,00

-67 542,00 100 000,00

-11 351"60 15 000,00
t0 000,00
I 0 000,00

-t9 687,70 25 000,00
t0 000,00
l 000,00

0,00 0,00 -s50,00 500,00 0,0 %

-10 505,25 -10 505,25 -4 438,00 I 1 000,00 -95,s %

S:a Övriga externa koslrader -2 t24 726.65 -2 124 726.65 -488 439.30 I 869 500.00

-68 250,00

-49 1t2.00
-68 250,00
-49 tt2,00
-34 732,00

-66 000,00
-52 880,00
-35 004.00

68 700,00
54 000,00

-113,7 %

-99,4%
-91.0%

Personalkostnader
5300
5590
.56t0

Styrelsearvoden
Öw kostnadsers ättningar
Arbetsgivaravgifter -34 732,00 36 000,00 -96,5 %

S:a Pr:rsonalkostnader -r52 094.00 -152 094.00 -153 884,00 1s8 700.00 -9s,8%

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror -2 276 820,65 -2 2'76 820,65 -642 323,30 2 028 200.00 -t12,3 %

Rörelseresultat före avskrivningar -889 3 16,65 -889 3 16,65 610 013,70 3 438 303,00 -25,9 %

Rörelseresultat eft er avskrivningar -889 3 I 6.65 -889 3 16,6s 610 013,70 3 438 303,00 -25,9%

Rörelseresultat fiire finansiella intäkter och -889 316,65

Resultat flån finansiella investeringar
Övriga rärteintiikter och liknande resultatposter

-889 316.65 610 013,70 3 438 303.00 -25.9 %

8020 Riinteintåikter 6 194.34 6194.34 5 305.72 5 000,00 123.9%

S:a Övriga riinteintiikter och liknande resul

Räntekostnader och liknande resultatposter

6 t94.34 5 305,72 5 000.00

-1 00r.00 -1 001.00 -900,80 I 200,00

-
6194,34 123,9 %

-83.4%8 170 Bankkostnader

S:a Riintekostnader och liknande resultatpr -1 001.00 -1 001,00 -900,80 1 200,00 -83,4%

S:a Resultat fran finansiella investeringar s 193,34 5 193.34 4 404,92 6 200.00 83,8%

Resultat efter finansiella intäkter och kostne -884 123.31 -884 123,31 614 4t8,62 3 444 503,00 a<101

Resultat före bokslutsdispositioner och skat -884 123,31 -884 123,31 6t4 418,62 3 444 503,00 -25"7 %

Resultat före skatt -884 123,31 -884123.31 614 418.62 3 444 s03.00 -25,7 %



Stigtomta S amftillighetsftirening

7t'l904-8496

Riikenskapsår: 19-0 1-01 - 19-12-3 1

Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 19-01-01 - 19-12-31

,n,',/a Q q A' 
-{tr.'J 

?,/-
Sida: ,h/ 212)

Utskrivet: 20-01-20

Senaste vemr: 
tu;l|

Resultatrapport
Preliminär

:t

Sggg Redovisatresultat 884 123,31 S84 123;31 -614418,62 0,00 0,0%



"41"J%,,,,Stigtomta S am ftillighets förening

7t7904-8496

Rlikenskapsar: 19-01-01 - 19-12-31
Resullatenhet: Hela föreningen
Period: l9-01-01 - 19-12-31

Balansrapport
Preliminär

ljtskrivet 20-0r-20

l6:26
Senaste vernr: 175

Ing balans ; Period Utg balans

rrlr-cÅNcaR
Omsättningstillgangar

Fordringar
1430 Fordr hos leverantör 434.00 -434,00 0,00

S:a Fordringar

Kassa och bank

434,00 -434,00 0,00

1020 Nordea / Handelsbanken 2 202,64 ll 733,11 13 935,75

1050 öwigab,ar*konton I 534 247,37 -912 464,42 621 '182,95

S:a Kassa och bank l 536 450,01 -900 73 1,3 I 635'718.70

S:a Omsättningstillgangar 1 536 884.01 -901 165,31 635 718,70

S:A TILLGÄNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

I 536 884,01 -901 165.31 635',718.70

Eget kapital
2980
298'l

Eget kapital
B alanserad vinst/ftirl ust

-419 220.59
-t 049 833,42

0,00

884 123.3 I
-4t9 220,59
-165 710, l r

S:a Eget kapital

Kortfristiga skulder
2lI0 Leverantörsskulder

-t 469 0s4.01 884 123,3 1

17 042,00

-584 930,70

-67 830.00 -50 788.00

S:a Kortfristiga skulder -67 830.00 t7 042,00 -s0 788,00

S:a Eget kapital, avsätlnmgar och skuldet -l 536 884.01 901 165.31 -635 718.70

Beräknat resultat 0.00 0,00 0,00
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Revisionsberättelse

Undertecknade revisorer ftir Stigtomta Samflillighetsforening ftir år 2019 far efter verkställd
revision avge ftiljande berättelse.

Vi har granskat redovisningen, detaljgranskat intäkter och kostnader samt gått igenom
styreJlseprotokoll och andra handlingar som visar föreningens verksamhet under året.

Inkornst- och utgiftsposter är ftjrsedda med verifikationer.

Behållning på likvidkonton har stämts av mot redovisade kontoutdrag.

Liimnade skattedeklarationer har stämts av mot upprättad sammanställning över utbetalda

löner. Lönesammanställningen har också stämts av rnot verifikationer avseende löner och

ko stn adsersättningar.

Samrnanfattningsvis kan sägas att bokft)ringen är skött rned ordning och reda.

Då diirftir inget framkommit vid revisionen som ger anledning till anmärkning föreslår vi att

kassören och styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för den period revisionen omfattar.

Stigtomta den 16 februari 202A.

Hans-Erik Eriksson

Revisor

.':'1-/ i-*z

Gert Svensson

Revisor
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Arbetsplan 2020 för Stigtomta Samfällighetsförening

Under 2020 görs traditionell skötsel och underhåll av vägar, brunnar,
snörojning, sandning, sopning, gräsklippning och tömning av

hundlatriner. Från 2016 har kommunen också tillfört medel ftir
grönyteskötsel vilket bl.a. medför insatser för rojning i skogspartier
inom samftillighetens ansvarsområde i enlighet med upprättad plan.



Stigtomta Samfä llighetsfören ing

Förslag till lntäkter och Kostnad er f ör är 2O2O

och utfall budget för är 2OI9

FPr
Andelstal I 699

Förslag utdebitering

20L9 2020
lntäkter Budeet utfall 'Budgel utfall

Konto Benämning

3800 Andelsavsifter 544 640,OC 552 041,00 559 760,0

3920 Kommunnala bidrag -Tätortsbidrag 508 734,00 508 734,00 s18 909,0

3920 Kommunala bidrae - Extra.asfaltbidrae 150 000,00 120 000,00 0,0

3920 Kommunala bidrag - Grönyteskötsel 206729,OO 206129,0O 206729,O

8020 Ränteintäkter 5 000,00 6 L94,34 5 000,0

Summa intäkter 1415 103,00 1393 698,34 1290 398,0 0

49 L12,00Övr. kostnadsersät
34732,0O

övriea kostnader
6010 1-okalhyra 4 000,00 3 503,00 9 000,00

6070 Städnine renhållnins 43 000,00 5L 1,r3,25 55 000,00

607r Asfaltering 1 300 000,00 L 605 942,50 L0 000,00

6072 Slamsugning + rep.brunnar l_5 000,00 L6 212,50 15 000

6073 y'äegrus 35 000,00 31502,00 3s 000

6074 5nöplogning - Sandning 230 000,00 213 8s2,OO 230 000

6075 5räsklippning 40 000,00 31500,00 40 000

6290 liräs, Bränsle - Olja 10 000,00 5 314,00 10 000

629r Gräs, Underhåll gräsklippare 10 000,00 2227,O0 10 00c

6292 Div.Grönyteskötsel 100 000,00 Llt 387,25 1,47 00C

65L0 Kontorsmaterial 1_5 000,00 L920,90 s 00c

6600 Reparation och underhåll 10 000,00 0,00 5 00c

5601 tJnderhållvässkvltar 10 000,00 663,00 L0 00c

6790 5vr främmande tiänster 25 000,00 20 826,00 25 00c

6850 Porto 10 000,00 10 258,00 10 00c

7210 Annonseri ng 1000,00 1 000,00 1 00c

7670 Iid ninga r Facklitteratu r 500,00 0,00 50c

768L Föreninssavgifter 11000,00 10 505,25 13 00c

8L70 Bankkostnader 1 200,00 1001,00 r20c

Summa övriga kostnader t87O7OO,OO 2 L25 727,65 63t70C 0

Summa kostnader totalt 2029 400,0c 2277 82L,55 79t732 0

Beräknat resultat -w.e29v,aa -884L29,3L 4956661 0

2987 Balanserad vinst -938 4L8,EC -3,65VIi0"LL &3295:&

år 2018 -LO49 833,42

Förslaeet är baserat på samma utdebiterins som för år 2019 till 800 kr per andel

samfällighetens 657 fastigheter har ett sammanlagt andelstal om 699,7

Utdebiteringen 800 kr ger då 559 760 kr.

Utg. 20-02-10

Hans Carlsson


