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Frågor och svar inför 2020 års stämma 

Fram till 2021-05-13 har samtliga medlemmar haft möjlighet att ställa frågor, som har anknytning till 

årsstämman, till styrelsen. Tiden har förlängts till 2021-05-17. 

Samtliga frågor och svar har mailas till medlemmarna, har anslagits på anslagstavlan alt 

tvättstugefönstret samt återfinns på Musikalens hemsida. 

Fråga nr 8 

2021-05-16 Från Christer Gerhardsson, M99 

 
Bakgrund: På sidan 2, Underhåll och investeringar står följande: 

"Finansieringen av den nya UC sker genom ett 15-årigt avbetalningsplan 

där det även ingår fjärrövervakning, service och underhåll." 

Jag tolkar av denna mening att styrelsen tecknat ett 15-årigt avtal med 

en extern leverantör, då även fjärrövervakning etc ingå, dvs styrelsen 

har inte tecknat ett banklån för detta. Om föreningen tecknat 

ett banklån för finansiering av UC, då utgår fråga 1 nedan. 

  

Fråga 1/ På vilket mandat har styrelsen tecknat ett 15-årigt avtal? Om 

en samfällighet tar ett banklån så kräver normalt bankerna exvis att 

det finns ett stämmobeslut på detta. Jag önskar att styrelsen redovisa 

på vilka legala grunder man, om jag tolkat det rätt, tecknat ett 

väldigt långt avtal med en extern part i föreningens namn? Hur ser 

beslutsunderlaget ut där de olika alternativen jämförs avseende ränta, 

amortering etc mellan de olika alternativen som låg till grund för 

styrelsens beslut i denna fråga? Vilka motiv var det som vägde över 

till ett 15-årigt avtal" 

  
Svar: 

Det är stämman som väljer styrelse och det är stämman som ger styrelsen mandat att förvalta 

samfällighetens tillgångar. Se paragraf 9 i våra stadgar. 

Vi har inte tagit lån, vi har tecknat ett serviceavtal med vår fjärrvärmeleverantör SFV, 

Avtalet garanterar oss säker drift av UC i 15 år. SFV sköter allt, drift, reparationer, reservdelar, 

övervakning osv. 

Två av varandra oberoende företag lämnade offerter på hårdvara och SFV erbjöd också sitt 

serviceavtal. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fråga nr 7 

2021-05-16 Från Christer Gerhardsson, M99 
 
Bakgrund: En samfällighets fonderingar skall spegla de utgifter man 

bedömer finns de kommande åren. I det utskickade underlaget så 

redovisas de större planerade åtgärderna > 100 000 för de 3 kommande 

åren som 3 x 135 000 för "Avbetalning på den 3-åriga krediten" samt 100 

000 för reparationer av vattenläckan. 
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Utöver detta så nämns att det finns en väsentlig risk att det blir fler 

vattenläckor de kommande åren eftersom rören är gamla och 

underdimensionerade. Ingen kostnad/belopp är avsatt för denna risk. 

  

Fråga 2/ Det framgår inte vad " Avbetalning på den 3-åriga krediten" är 

för något men då detta står under Underhåll och investeringar så ser 

jag inte hur detta hänger ihop med planerade åtgärder de kommande 3 

åren eller är detta en del av det avtal som jag frågade om i fråga 1? 

 
Svar 
Avbetalningen gäller inköp av nya tvätt- och torkmaskiner. 
Inför kommande års förvaltningsberättelse kan en uppskattad kostnad för reparation/byte av rör 
för vatten komma att anges. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fråga nr 6 

2021-05-16 Från Christer Gerhardsson, M99 
 
Bakgrund: En samfällighetsförening får inte fondera medel som det inte 

finns ett planerat behov för ("man får inte ta in medlemmarnas pengar 

utan att föreningen har ett behov"). Då det i planerat behov för 

underhåll och investeringar endast finns 505 tkr angivet, så är 

nuvarande fonderingar för stort i förhållande till styrelsens plan. För 

att komma i balans så  finns 2 alternativ: Antingen så är det planerade 

underhålls-, renoverings-, investeringsbehovet större än angivet, dvs 

det kan finnas motiv till att ha denna storlek i fonderade medel, men 

som då måste redovisas, alternativt så behöver årsavgiften sänkas och 

fonderade medel används till underhålls-, reparations- eller 

investeringskostnader för att på sikt balansera ut behovet av fonderade 

medel. 

  

Fråga 3/ Hur avser styrelsen hantera den uppkomna situationen? 

  
Svar 

Anledningen till att det är så stor summa som visas i fonden beror på extra avsättningar till fonden 

som tidigare styrelse/styrelser har gjort. Aktuell styrelse avsätter minimum 50.000 kr/år, vilket är i 

enlighet med våra stadgar. Verkliga reparationskostnader som uppstår under året lyfts från 

fonden. 

Inför kommande års förvaltningsberättelse kan en uppskattad kostnad för reparation/byte av rör 

för vatten komma att anges.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fråga nr 5 

2021-05-16 Från Christer Gerhardsson, M99 

Bakgrund: I 18 § i Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 

står det: "En samfällighetsförening får inte driva verksamhet som är 

främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose." 

I det gällande anläggningsbeslutet så återfinns inte verksamheten att 

placera föreningens medel i fonder och spekulera med föreningens medel. 
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Enligt mig är det som styrelsen föreslår i bilaga 6 proposition ett 

brott mot samfällighetslagen.  Det vore mycket olyckligt om föreningen 

skulle råka in i en rättslig strid om föreningsstämman fattar ett 

beslut som strider mot lagen. Om föreningsstämman fattar ett sådant 

beslut, baserat på styrelsens proposition, vore det än mer 

märkligt/olyckligt. 

  

Fråga 4/ Vilka överväganden har styrelsen gjort i denna fråga angående 

det legala i styrelsens proposition? Kan styrelsen redovisa detta för 

detta så att medlemmarna kan bilda sig en uppfattning om den legala 

aspekten i denna fråga? 

  
Svar 

Vi har rådfrågat vår ekonomiförvaltare från HSB i frågan om andra placeringsformer än 0% 

avkastning på bankkonto och blivit informerade om att en placering av del av vår kassa i fonder 

inte är olaglig. 

Det finns bostadsrättsföreningar som utnyttjar möjligheten av den typ av placering men för 

säkerhets skull ska vi kontrollera detta igen med vår revisor och eventuellt en jurist som 

specialiserar sig i SFL. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fråga nr 4 

2021-05-12 Från Christian Gangnebien, M60 

I poströstning formulären finns bara Ja eller Nej och jag undrar varför 

ni har avstått av formuleringen ”anstå till fortsatt stämma” som bör 

finnas med då poströstning finns inte med i våra stadgar. 

Formulär utformning se bilagan ovan. 

 
Svar 

Tyvärr fanns inte alternativet ”Anstå till fortsatt stämma” med i bilaga 1. Rutin för möjlighet 

att välja ”Anstå till fortsatt stämma” har i efterhand mailats till medlemmarna, anslagits på 

anslagstavlan/tvättstugefönstret samt lagts upp på hemsidan. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fråga nr 3 

2021-05-12 Från Christian Gangnebien, M60 

Jag vill gärna veta hur många av de 125 hushåll som utnyttjar 

tvättstugan då det verkar vara rena förlust affär för alla oss andra. 

Inkomst: 

- konto 3210 = 80 000:- 

Kostnader: 

- konto 5210 = 123 000:- 

- Konto 4024 = 40 000:- 

- + el + vatten utan siffror 

 
Svar 

Tvättstugan är rena rama förlustaffären.  

Under 2019 har 58 olika fastighetsägare tillsammans tvättat 2.927 tvättar 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fråga nr 2 

2021-05-12 Från Christian Gangnebien, M60 

I budgeten har ni skrivit 170 000 på konto 4190, jag undrar varför när 

vi har så mycket pengar oanvända i reparationsfonden (3113224:-) 

 
Svar 

"Reparationsfonden" innehåller inga pengar, det är ett balanskonto. 

Vi avsätter 50 000 till kontot varje år, men vi avyttrar verkliga reparationskostnader som vi 

hade under året. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fråga nr 1 

2021-05-05 Från Christian Gangnebien, M60 

Bra jobbat, mycket väl detaljerad presentation men jag har ändå en 

fundering angående "poströstning" då det inte framkommer i våra stadgar 

att detta kan tillämpas. 

Vad grundar ni ert beslut på? 

Svar 

Eftersom FHM inte tillåter möten med fler än 8 personer så kan vi inte kalla till en årsstämma där alla 

medlemmar ges möjlighet att deltaga. Möjliga sätt att ändå genomföra en årsstämma för Musikalen 

är då att endera poströsta, att hålla stämman digitalt eller att avvakta tills FHM ändrar 

rekommendationerna. Att hålla stämman digitalt är inte genomförbart för oss eftersom inte alla 

medlemmar har tillgång till dator. Att invänta nya besked från FHM så att vi kan ha ett fysiskt möte 

före 2021-06-30 är alltför osäkert. Valet föll då på poströstning där samtliga medlemmar ges 

möjlighet att delta i stämman. 


