
Brunnsgärdets
S amf?illighet sföre ning

§ 1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Lars Berge-I(leber hdlsade ilLa näwarande välkomna och

föfl<IalzL stämman öppnad. Innan mötet skulle Eon komma och informera om

laddstolpar. Dock blev Eons representant ErikJörstad sjuk och kunde därför inte

komma

§ 2. Yal av ordfötande och sekreterare

Till ordförande för stämman valdes Anders Olsson och till sekreterare valdes

Rickard Sahlqvist.

§ 3. Yal av wå protokolliusterare, tillika rösträknare
Hans-Owe Andersson och Helena Löf valdes till protokolljusterare tillika
tösträknare.

§ 4. Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes av stämman.

§ 5. Fåga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning

Stämman beslutade att kallelse till åtsstämmanhar skett i enlighet med stadgarna.

§ 6. Upprättande och fastställande av röstlängd
Mötet beslutade att förteckning över näwarande personer samt upprättande av

röstlängd skall anstå till dess fräga om votering uppkommer.

Årsstämma
torsdagen den 18 november2027

Plats: Brunnen, Adolfsberg, Örebro
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Brunnsgärdets Årsstämma
S amfiillighets före ning torsdagen den 18 november 2021,

Plats : Brunnen, Adolfsberg, Ö?ebto

§ 7. Styrelsens och revisorernas berättelse

a) I{onfirmering av beslut vid partiell stämma avseende 2019 /2020

Ordförande Lars Berge-Kleber föredrog styrelsens förvaltningsberättelse och

kommenterade följande:

- Verksamhetsåret 201,9 /2020 hade präglats av pandemin och de restriktioner som

regeringen infört medfötde att det inte gick atthhlla en §rsisk årsstämma i
november 2020. För att ge styrelsen någon form av underlag för att kunna

fortsätta arbetet genomfördes en partiell årsstämma med skriftliga frågor till
frägorna, vilket gav följ ande resultat.

Godkännes årsredovisningen? 1,36 ja 1 svarade ej

Överskottet ska gå till underhållsfonden ? 1.36 ja 1 nei

Höjning avkartalsavgift från den 1/12021? 1.33 ja 4 svarade ej

Ansvarsfrihet för stytelsen? 134 ja 3 svarade ej

Godkännes valbetedningens förslag? 1,34 ja 3 svarade ej 
,

Övriga frågor, som skulle behandlas av årsstämman sköts fram till dess att en

ftsisk årsstämma kunde hållas.

Stdmman beslutade att med godkännande lägga styrelsens berättelse för
201,9 /2020 tilI handhngarna.

b) BehandJing av berättelserna för 2020/2021.

Ordförande Lars Berge-I{leber föredrog styrelsens förvaltningsberättelse och

komment erade följ ande:

- Under andra halvåret 2020 fiam till dess att Sanna Lord blev vald till kassör i
december gick Lars Berge-I{leber in som tf kassör.

- Under verksamhetsåret fätdigställdes f]ärwärmearbetet på Ronnebygatan. Den
utvärdering som gjordes i septemb er, där alla boende på Ronnebygatan fick
ytra sig, gav entreprenörerna mycket goda vitsord.

- Angående resultatet som visar ett underskott på nästan 6,3 miljoner kronor så

beror det på att samfilligheten har investerut ckka 7 miljoner i
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Brunnsgärdets
S amI?illighetsföre ning

Årsstämma
totsdagen den 18 november2021.

Plats: Brunnen, Ädolfsberg, Örebro

flarwarmearbetet. Utover den investeringen så skulle samFålligheten haft ett

överskott på driften.

- Under verksamhetsåret hat det varit problem med tv och bredband från

Tele2/Comhem i samfälligheten. Nu harTele2/Comhem uppgett att de hittat
felet och dessa driftstorningar ska inte uppstå igen.

Föreningens resultat och balansräkning presenterades av ordföranden Lars Berge-

Kleber i avsaknad av kassören.

- Samfälligheten har en soliditet pä -30o/o och likviditet på -490/o och det beror på

det flarwårmearbete som utförts. Samfälligheten har numera negativt eget kapital.

Revisor Åsa Axell från Borevision för*arar att avskrivningar inte kan göras

eftersom samfillighetens bokslut skavara i enlighet med I(2
redovisnings standard.

I resultatet så är kostnaden för "utbyte sekundänät f1ärwärme" högre än arcn

innan. Det beror pä att samfälligheten projekterade två gränder under

verksamhetsåret, medan det tidigare har projekterats en gränd per är.

tr1fuwarmen blev billigare förra räkenskapsåret än budgeterat.

SamFålligheten hade i kassan drygt 5 miljoner men då var stora fakturakostnader

till exempelvis Viby maskin ännu inte betalda.

Roget Ki.lt från Egeryds förklarade varför flarwarmekostnadernahamnar under

rörelsekostnader i resultatäkningen. Det är god redovisningssed att redovisa

kostrradernapä det sättet. Under not4 på sidan 12ifusrcdovisningen redovisas

kostnadetna föt de olika leverantörertaa.

Revisor Åsa Axell förklarade att hennes uppfattning är attdet inte gär attredovisa

kostnadernz för flarwarmearbetet tydJigate. De måste Jigga under

rörelsekostnaderna. Åsa poängtetat även attrevisorerna är oberoende.

Stämman beslutade att med godkännande lägga styrelsens berättelse för
2020 / 2021 till handhngarna.
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Brunnsgärdets
S amf?illigh et s före ning

Revisorernas berättelse föredrogs av revisor Leif Hörnell. Revisorerna vill att

stämman ska fastställa förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning samt

revisorernas berättelse.

Stämman beslutade attlågga revisorernas berättelser för 2019 /2020 och

2020 / 2021 till handlTngarna.

§ 8. Disposition av överskott/underskott

a/ I{onfirmering av beslut vid partiell stämma avseende 2019 /2020

Stämman beslutade att konfirmera beslutet vid den partiella årsstämman 
^ttlzgga

drifts överskottet till underhålls fonden

b /B eslut avseende verksamhets året 2020 / 2021,

Årets verksamhet visar ett överskott på 815685 kr. Styrelsen föreslog att årets

överskott på 815685 kr överförs till underhållsfonden.

Stämman beslutade brfalla styrelsens förslag attlågga årets överskott om 815685

kr till underhållsfonden.

§ 9. Beslut om stytelsens ansvarsfrihet

a/ I{onfirmering av beslut vid partiell stämma avseende 201.9 /2020

Stämman beslutar att konfirmera beslutet frän den partiella årsstämmar att bevilja

styrelsen ansvarsfrihet för 201,9 /2020.

b/ Beslut avseende verksamhetsåret 2020 / 2021, .

Stämman bevilj ade styrelsen ansvars frihet för räkenskap såren 2020 -2021, .

äÅF^"1-
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Brunnsgärdets
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§ 10. Styrelsens förslag till utgifter och inkomster, fondavsättningar samt
debiteringar

a/ Konfirmering av beslut vid partiell stämma avseende 2019 /2020

Styrelsen beslutade att konfirmera beslutet frän den partiella åtsstämman avseende

utgifter och inkomster, fondavsättningar samt debitedngar för 201.9 /2020.

b/ Beslut avseende verksamhetsåret )OZt /ZOZ2 @tlaga 1).

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag avseende utgifter- och

inkomststat, fondavsättningar samt debiteringslängd föt täkenskap s året

2021/2022. (se bilaga 1).

§ 11. Framställningar från styrelsen

1,. Lån Handelsbanken

Styrelsen föreslår attläneranen ska stå fast med ett banklån på upp till 30

miljoner. Årsstämman beslutade att för finansiedng av investeringen t rrya

flarwårmeledningat ta upp lån hos Handelsbanken inom ramen 30 miljoner
kronor inklusive de redan upplånade 3,5 miljoner kronorna.

2. Förslag angående laddstolpar (bilaga2).

Se bilaga 2.

Stämman beslutar att styrelsen ffu i uppdrag att upphandla

laddningsmöjligheter, driftsätta det och utforma en skälig eltaxa för
betalningen vid varje laddningstillfälle.

3. Underhållsplan (bilaga 3)

Se bilaga 3.

Stämman beslutade 
^tt ^nt^ 

styrelsens förslag till underhållsplan.

Årsstämma
totsdagen den 18 november 2021

Plats: Brunnen, Adolfsberg, Örebro
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Brunnsgärdets Ärsstämma
totsdagen den 18 november 2021,

Plats: Brunnen, Adolfsbetg, Örebto

S amfiilli gh et s fö re ning

4. Information om fifuwärnearbetet

Information om f1årwärmearbetet hade redan behandlats under denna

årsstämma.

Angående \arwarmearbetet som redan utförts så ställdes en fuhga huruvida

fukt i krypgrunden har upptäckts då det nu är bättre isolerade rör? Ingen

fukt i krypgrunden har upptäckts hos de som byit f1årwarmeledningar

hittills.

5. Besiktning av garuge

Fastighetsskötate Magnus Bergman informerade att alTa gange r

samälligheten har besiktats under det senaste året. Inga stora insatser

kommet göras pä garagen under den närmaste tiden då de håller

fotfarande och utbyte av flarwärnesystemet ärpnonterut.

§ 12. Motioner

Inga motioner hade inkommit. För kännedom ska motioner lämnas in
minst 2rrrärrader innan årsstämman.

§ 13. Ersättningar till sfyrelse, suppleanter och revisorer

Styrelsen föreslog att ersättninglrna höjs till styrelsemedlemmarna under

verks amhets året 2021, J022.

Beslut togs att höja ersättningen fuän 360:-/hushå11 till 390:-/hushå1l.
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Brunnsgärdets Årsstämma
torsdagen den 18 rovembet2021,

Plats : Brunnen, Adolfsberg, Ötebro

§15. Yal av styrelseordförande

Stämman beslutade attvalja Malin Uhlan som ny styrelseordförande.

§16. Yal av revisoter iämte suppleanter

Stämman beslutade attvalja fötjande revisorer pä ett är.

Bo Magnussorr, Ramlösa 11 (omval)

Magnus Löwdahl, Ramlösa 49 (nyval)

Åsa Axell, Borevision (nyval)

Stämman beslutade attvälja följande revisorssuppleanter pä ett hr:

Azad I(aveh, Poda 5 (omval)

Ulf Durnell, Loka 8 (nryal)

Helene Majgren, Borevision (nyval)

S amf;illi gh et s fö re ni ng

§14. Yal av styrelse iämte suppleanter

Stämman beslutar attvalja följande styrelseledamöter pä wh är

Rickard Sahlqvist, Medevi 13 (omval)

Fouad Ketari, Loka 38 (omval)

Helena Löl Medex't 47 ("1-ul)

Leif Hörnel1, Poda 48, (nryal, fyllnadsval 1 år)

Paula Gtatland, Medevi 1.2, (nyva7, $r1lnadsval1, är)

Stämman beslutar attvalja följande styrelsesuppleanter pätträ är

Gösta Andersson, Sätra 1 (omval)

Susanna Löwdahl, Ramlösa 49 (omval)

Ma:lra Frohm, Poda 42 (nyval)

Ted §7enzel, Ronneby 3 (nyval)

Jonatanlindquist, Sätra 21 (nyval, §rllnadsval1 hr efter Helena Löf) r

Johan §7alter, Vårby 22 (nyval, fyllnadsval1, är efter Pernilla §Tensttöm)
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Brunnsgärdets Årsstämma
torsdagen den 18 november2021.

Plats: Brunnen, Adolfsberg, Örebro

S amftillighet sförening

§1e.

§17. Yal av siu kontaktombud

Stämman beslutade attvalja följande kontaktombud på ett är

Loka: Rune Larsson, Loka 36

Ronneby: Hans-Owe Andersson, Ronneby 34

Ramlösa: B)arne Flemstad,

Susanna Löwdahl, Ramlösa 49

Sätra: Malin Uhlan, Saaa 33

Varby: I(ristian Berge-I(1eber, Våtby 56

Medevi: Rickard Sahlqvist, Medevi 13

Porla: Mar,La From, PoÄa 42

§18. Yal av valberedning
Stämman utsåg Per-Håkan Andersson, Medevi 18 till sammankallande med

stöd av grändombuden.

Ovriga frågor

- Angående frågan om rlya garage så beräknas den ligga minst1,0 är

fuamät i tiden, åtrninstone till arbetet med attbytaut flarwarmesystemet

ärHart.

- Avtackning: Nya ordföranden Malin Uhlan höllett tal till avgående

ordförande Lars som suttit som styrelsemedlem sedan 1986 och som

ordförande sedan 1,991,. Blommor delades ut till Lars och till Helena

Stubbe som avgående vice ordförande. Blommor ska även delas ut till
Sanna Lord, avgående kassör som inte var näwarande på årsstämman.

§20. Avslutning

Ordförande Anders Olsson föreslog Ltt rryl ordföranden Malin Uhlan

förklarade stämman avslutad. Malin Uhlan avslutade stämman och tackade

deltagarna för visat intresse.
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Brunnsgärdets Årsstämma
Samf?illighetsförening torsdagenden18november202l

Plats: Bmnnen, Adolfsberg, Örebro

Vid protokollet

Rickard Sahlqvist

Ez/r,/ sf4h

W,r/r^U-L^

Justefas

Änders Olsson Hans-Owe Andersson Helena Löf

Ordförande Protokolljusterare Protokolljusterare
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