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Förvaltningsberättelse 
År 2020 

”Styrelsen i samfälligheten Stommen arbetar för ett långsiktigt stabilt ägande i en trygg miljö.” 
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Till andelsägarna i Anläggningssamfälligheten Stommen 1-5 

Styrelsens ordförande tillsammans med övriga delar av styrelsen skriver i år i sin förvaltningsberätteldse om några 

utvalda delar i verksamheten. Tanken är att vi vill ge vår bild av hur verksamheten har påverkat området och dess 

boende som vi är satta i styrelsen för att representera. 

Styrelsen bestod under 2020 av följande personer och som hade dessa uppdrag inom 

ramen för styrelsearbetet . 

Ordförande:  Anders Nordstedt – Boix 

Kassör:  Alicia Kusnierz 

Ledamot 1: Johan Johnsen  - Fastighet 

Ledamot 2: Jimmy Hallgren – Utemiljö/ Arbetsledning 

Ledamot 3: Krister Lundgren – Sekreterare Förbos representant 

Suppleant 1: Stefan Nolstad -Ers sekreterare Förbos representant 

Suppleant 2: Fredrik Nilsson – Utemiljö 

Suppleant 3: Angelica Jonsson -Biträdande arbetsledning/ IT 

Suppleant 4: Mikael Selar – Fastighet/ Energi 

Suppleant 5: Fredrik Ahlstrand – Utemiljö 

Stödfunktion: Marie Eriksson - Kommunikationsstrateg 

Finansiell redovisning 

2020 resulterade i ett plusresultat för Anläggning 1-5 på 408 458 kr. Några kostnader som överskred budgeten var att 

vi tog kostnader för kulvertbyte och bokade om en missad faktura från 2019 som bokades på 2020. Vi genomförde 

underhållsarbeten i form av asfaltering och ombyggnation vilket blev något dyrare än budget. 

Mer information finns att få i den bifogade resultatrapporten. 

Verksamhetsårets innehåll 

Under verksamhetsåret 2020 har styrelsen haft 11 stycken protokollförda styrelsemöten. Det som var annorlunda var 

att flera möten genomfördes med digitala närvarande under detta pandemiår. Årsstämman genomfördes med 

ombudsförfarande den 26:e april med lagstöd som togs fram i april 2020. Lagen trädde i kraft den 15:e april och 

syftade till att underlätta för föreningar, samfälligheter mm att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Utöver 
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sedvanlig skötsel, drift och underhåll av Samfällighetens anläggningar enligt liggande verksamhetsplan och 

underhållsplan har bland annat följande aktiviteter och åtgärder genomförts: 

• Städdagarna på vår och höst genomfördes i mindre skala och den gemensamma förtäring som brukar vara en 

gemensamhetsskapande åtgärd fick pausas. 

• Arbetet med att lägga nya papptak på garagelängor och servicehus fortsatte. 

• Renovering av fasaden på Servicehus 3. 

• Arbetet med förädling av grönytor fortsatte. 

• Förbo har Iordningsställt samfällda ytor efter renovering av sina fastigheter. 

• Asfaltering av gångvägar och p-ytor. 

• Ombyggnation av kulvert vid Panncentralen och ner mot servicehus 4. 

• Ombyggnation av samtliga grindbelysningar hos alla radhusägare slutfördes. 

En framåtblick 

2021 kommer samfällighetens viktigaste fråga vara renoveringen av värmenätet, beslutet är att uppvärmningen 

fortsättningsvis skall ske via fjärrvärme. Skillnaden mot dagens uppbyggnad av värmenätet blir att varje servicehus 

(utom Servicehus 3) primäransluts (primärnätet ägs av fjärrvärmeleverantören) och ett sekundärnät (som ägs av 

samfälligheten) byggs ut från varje undercentral. Denna åtgärd kommer att minska värmeförlusterna i mark i och med 

att vi får kortare sträckor av markledningar. Lösningen kommer även att innebära att vi får fyra slingor mot dagens tre. 

Detta tillsammans med fler avstängningspunkter (ventiler), kommer resultera i att färre boende drabbas vid eventuella 

driftstörningar. Arbetet innebär stora investeringar men det är hög tid att utföra en renovering av det drygt 50 år 

gamla värmedistributionsnätet. Vi har sett att antalet läckor ökat de senaste åren och vi vet att isoleringen av de gamla 

rören som är nergrävda i marken är väldigt dålig. Resultatet är att vi förlorar mycket värme ut i marken på vägen fram 

till våra hus (man har bedömt att det kan vara så mycket som 25% av värmen som läcker ut i marken idag).  

Utöver arbetet med värmefrågan kommer det att utföras underhåll på fastigheter, grönytor och asfalterade ytor. Den 

största underhållsposten kommer vara renovering av fasaderna på Servicehus 2 där även fönster och dörrar ska bytas 

ut. 

Härryda kommun har höjt avgifterna för sophantering samt vattenavgiften 2021 med: 

• Viktkostnad höjs med 7% (sophantering) 

• Vattenavgift höjs med 6% 
 

Härryda Energi höjer nätavgiften med 2% 
Solör Bioenergi höjer avgiften per kWh med 2% 
 



2020 
 

 

   
  www.stommen.se 

styrelsen.stommen@gmail.com 
info.stommen@gmail.com 

    

Med tanke på rådande omständigheter och att vi behöver påbörja ombyggnationen av värmenätet föreslår vi en 
höjning av kvartalsavgiften för 2021. 

Tack för i år och vi hoppas på ert fortsatta engagemang 

Tveka inte att kontakta någon styrelsemedlem eller valberedningen om du är nyfiken på vad det innebär att vara aktiv i 

vår styrelse. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida www.stommen.se. Alla behövs och alla har något att tillföra. 

Avslutningsvis vill vi även passa på att önska alla grannar fortsatt god hälsa i dessa märkliga Corona-tider.  I höst kanske 

vi alla har fått vaccinet så vi kan sikta på en gemensam städdag. 

Vi bor i ett fantastiskt fint område och vi har alla ett ansvar att bibehålla och utveckla området framåt. 

Tack för i år, 
 

Ordförande, 12 april 2021 

 

 

 

samt övriga i styrelsen 

http://www.stommen.se/

