Medlem
mmarna i Samfällighe
S
etsföreninge
en Brynhild
d kallas härrmed till
årsmötte i Allas Hu
us tisdagen
n den 22 mars 2016 kl. 19.00
DAGOR
RDNING
1. Årrsmötets öpppnande
2. Va
al av ordförrande för mötet
m
3. Va
al av sekretterare för mötet
m
4. Va
al av två jussteringsmän och tillika
a rösträknaare att
jämte ordföraande justerra protokollet
5. Årrsmötets sttadgeenliga
a utlysande
6. Go
odkännand
de av dagorrdning
7. Sttyrelsens årrsredovisning
8. Re
evisorernass berättelse
e
9. An
nsvarsfrihett för styrelssen
10. Frramställninggar från styyrelsen elle
er motionerr från
medlemmarn
na
o revisore
er
11. Errsättning til l styrelse och
12. Sttyrelsens bu
udget och debiterings
d
förslag
13. Va
al av ordförrande
14. Va
al av styrelsseledamöte
er
15. Va
al av suppleeanter
16. Va
al av revisoorer
17. Va
al av revisoorssupplean
nter
18. Va
alberedningg
19. Övvriga frågorr
- Omröstning
O
g om farthin
nder
20. Årrsmötesprootokollets tillgänglighet
21. Avvslutning
Årsredo
ovisning, uttgifts- och iinkomststat samt budgetförslag har
distribu
uerats till samtliga fasstigheter.
Irsta 20
016-02-29
Styrelssen för Sam
mfälligheten
n Brynhild

Informaation om Sam
mfälligheten Brrynhild hittar du på: www.b
brynhild.se
Om du har frågor eller förslag är ddu välkommen
n att kontakta oss via länkenn på hemsidan
n

FÖRS
SLAG TIL
LL DEBIT
TERINGS
SLÄNGD
Ägare av nedan listade fa
astigheter är juridisk
kt bundna
a till avgiftter som be
eslutas
på årss
stämman 2016.
Vid förrsäljning av
a fastighe
eten är de
et viktigt att
a man me
eddelar Kaassören i
förenin
ngen om ägarbytet
ä
och regle rar samfällighetsav
vgifter i kö
öp/sälj avta
al.
OBS! JJuridisk äga
are angive
en i denna debiterings
slängd är ansvarig
a
föör betalning
g av
samfälllighetsavgiifter fram till komman
nde årsstäm
mma då ny
y debiteringgslängd
fastställls. Det är viktigt
v
att avflyttande
a
(säljande)) medlem därför
d
regleerar ansva
ar för
samfälllighetsavgiifter med den
d tillträda
ande köparen samt meddelar
m
ssamfällighe
etens
kassör..
PÅ GR
RUND AV LEVERAN
L
SFÖRSEN
NINGAR HOS
H
LANTMÄTERIE
ET SÅ
PRESE
ENTERAS LISTAN PÅ
P ÅRSTÄ
ÄMMAN.
UTDEB
BITERING FÖR 2016
6
Samtliga
a:

Fastig
gheterna 3:310-3:569
Varavv Fondering GA1:
G
1 500 kr

4 400 kr betalas 2016--05-31

För de fa
astigheter so
om deltar i vå
årstädningen
n kommer avg
giften att reduceras med 300 kr.
Fonderingar
GA2
Enligt exxtrastämma 2012-04-10
2

GA3
Enligt exxtrastämma 2012-04-10
2

1 600 kr betalas 2016--09-30
2 400 kr betalas 2017--03-31

1 600 kr betalas 2016--09-30
1 400 kr betalas 2017--03-31

GA2 =

radhusen med fas
stighetsbetecckning 3:310--3:345, 3:354
4-3:363, 3:3775-3:378

GA3 =

radhusen med fas
stighetsbetecckning 3:548--3:565

KOMM
MENTAR
Fonderin
ngen för radh
husen inom GA2
G och GA
A3 anses nöd
dvändig för att under en läängre tid sprrida ut
kostnade
erna för fram
mtida reparatiioner och un derhåll som kan bli aktue
ella på de geemensamma delarna
av garag
ge och hus.

Reparatiioner till följd
d av skadegö
örelse på Sam
mfällighetens
s egendom kan
k föranledaa extra utdeb
bitering
under årret!

Fastighe
eter med äga
are i Samfälligheten Bryn hild som omfattas av utdebitering enlligt Årsstämm
mans
beslut 20
016-03-22

Informaation om Sam
mfälligheten Brrynhild hittar du på: www.b
brynhild.se
Om du har frågor eller förslag är ddu välkommen
n att kontakta oss via länkenn på hemsidan
n

Samfälligheten Brynhild

Sida:

Resultatbudget
Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Utskrivet:

1(1)
16-02-14
02:27

Senaste vernr:

Konto

Benämning

3810
3900
3990
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5017
5020
5030
5050
5070
5090
5110
5410
5460
6110
6150
6230
6250
6310
6390
6530
6570
6990
7010
7011
7510
8300
Resultat

Uthyrning Allas Hus
Medlemsavgifter
Städdagsersättningar
Gatubelysning, El
Allmänna grönområden
Lekplatser
Snöröjning
Gatusopning
Lekplatser, extern skötsel
Asfaltering
El Allas Hus
Vatten Allas Hus
Lokaltillbehör Allas Hus
Reparationer Allas Hus
Övr kostnader Allas Hus
Underhåll och reparationer, Gatubelysning
Förbrukningsinventarier
Förbrukningsmaterial
Kontorsmaterial
Trycksaker
Hemsidan
Porto
Försäkringar
Övriga kostnader,städdag
Redovisningstjänster
Bankkostnader
Övr kostnader
Arvoden, styrelse
Avoden, Allas Hus
Arbetsgivaravgifter
Ränteintäkter

Budgeterat

12 000
678 600
10 000
-60 000
-30 000
-400 000
-210 000
-17 000
-10 000
-10 000
-35 000
-5 600
-5 000
-50 000
-10 000
-20 000
-2 000
-500
-1 000
-3 000
-1 000
-1 000
-6 500
-15 000
-6 000
-1 900
-15 000
-66 450
-10 000
-24 100
100
-315 350

Allmän information från Styrelsen.

Städdagen komm
mer att geno
omföras 20
016-04-16 med
m korvgrrillning kl:112:00

ottning
Snösko
Även om
m det kännss lite inaktue
ellt så ber vvi alla att res
spektera regler om att man behåller sin
egen sn
nö på tomte
en. Detta blir särskilt vikktigt på de gator
g
som har
h ont om pplatser att lä
ägga
upp plog
gsnön.

Parkering
Otroligt viktigt att in
nga bilar pa
arkeras på ssmala vägarr inne bland
d radhusen. Dessa väg
gar
måste h
hållas fria så utryckning
gsfordon ka
an komma fram
f
vid beh
hov. Inkörniing bland ra
adhusen
är för i o
och urlastning.

heten
Hastigh
Styrelse
en uppleverr att det har blivit mycke
et bättre me
en tänkt på att hålla igeen farten, 30
3 km/h
är en maxfart.

Häckarr
Tänk på
å att hålla efter häckarn
na om ni ha
ar dessa vid
d korsningarr. Kommuneens regler ligger på
hemsida
an om det är
ä några frågetecken o m vad som gäller.

1

ng farthinder
Placerin

u
n av farthind
der som pos
sitiv men harr också upplevt att
Styrelsen har upplevvt den nya utformningen
hindren hamnade litte långt ner på Sigurd riings gata.
Styrelsens förslag är att farthind
dren vid Bryynhilds väg är
ä kvar men att hindren mellan Krak
kas och
Aslögs vväg flyttas till mellan Gud
druns och K
Krakas väg så mycket up
pp mot Gudrruns väg som
m regler
tillåter.

1

