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Information om Samfälligheten Brynhild hittar du på: www.brynhild.se 
Om du har frågor eller förslag är du välkommen att kontakta oss via länken på hemsidan 

 

 
FÖRSLAG TILL DEBITERINGSLÄNGD 
 
 
UTDEBITERING FÖR 2017 
 
Samtliga: Fastigheterna 3:310-3:569  4 400 kr betalas 2017-05-31 
 Varav Fondering GA1:   1 500 kr     
    
För de fastigheter som deltar i vårstädningen kommer avgiften att reduceras med 300 kr. 
Fonderingar  
 
GA2     
Enligt extrastämma 2012-04-10   1 600 kr betalas 2017-09-30 
    2 400 kr betalas 2018-03-31 
 
GA3     
Enligt extrastämma 2012-04-10  1 600 kr betalas 2017-09-30 
    1 400 kr betalas 2018-03-31  
 
GA2 = radhusen med fastighetsbeteckning 3:310-3:345, 3:354-3:363, 3:375-3:378 
 
GA3 = radhusen med fastighetsbeteckning 3:548-3:565 
 
KOMMENTAR 
 
Fonderingen för radhusen inom GA2 och GA3 anses nödvändig för att under en längre tid sprida ut 
kostnaderna för framtida reparationer och underhåll som kan bli aktuella på de gemensamma delarna 
av garage och hus.  
 
 
Reparationer till följd av skadegörelse på Samfällighetens egendom kan föranleda extra utdebitering 
under året! 
  
 
Fastigheter med ägare i Samfälligheten Brynhild som omfattas av utdebitering enligt Årsstämmans 
beslut 2017-03-27 



Samfälligheten Brynhild

Räkenskapsår 17‐01‐01  ‐ 17‐12‐31

Konto Benämning Budgeterat

3810 Uthyning Allas hus 9 000

3900 Medlemsavgifter 678 000

3990 Städdagsersättningar 10 000

5010 Gatubelysning, El ‐60 000

5011 Allmäna grönområden ‐30 000

5012 Lekplatser ‐400 000

5013 Snöröjning ‐210 000

5014 Gatusoppning ‐17 000

5015 Lekplatser, Extern skötsel ‐10 000

5017 Asfaltering ‐10 000

5020 El, Allas Hus ‐35 000

5050 Lokaltillbehör Allas Hus ‐5 000

5070 Reparationer Allas Hus ‐50 000

5090 Övriga Kostnader Allas Hus ‐10 000

5110 Underhåll och reparationer gatubelysning ‐20 000

5410 Förbrukningsinventarier ‐2 000

5460 Förbrukningsmaterial ‐500

6110 Kontorsmaterial ‐1 000

6150 Trycksaker ‐3 000

6230 Hemsida ‐1 000

6250 Porto ‐1 000

6310 Försäkringar ‐6 500

6390 Övriga, kostnader, städdag ‐15 000

6530 Redivisningstjänster ‐45 000

6570 Bankkostnader ‐1 900

6990 Övriga Kostnader ‐15 000

7010 Arvode styrelsen ‐44 800

7011 Arvode Allas Hus ‐8 000

7510 Arbetsgivaravgifter ‐17 000

8300 Ränteintäkter 100

Resultat ‐321 600

Resultatbudget
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