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Fredöns Samfällighetsförening Årsbokslut 2016

Förvaltningsberättelse 2016

Styrelsen för Fredöns Samfällighetsförening (Fredöns Sff) i Nyköping får härmed avge redovisning

för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

Styrelsen
Tiden 2016-01-01 - 2016-06-05 vald tom

Ordinarie ledamöter
Lena Grundelius Ordförande 1 år 2016
Christina Morander Kassör 2016
Lars Hallberg Sekreterare 2017
Lars Annerfors Ledamot 2017
Kalle Johnsson Ledamot 2016

Styrelsesuppleanter
Ove Andersson 2017
Christer Sävensjö 2016

Tiden 2016-06-05 – 2016-12-31

Ordinarie ledamöter
Lena Grundelius Ordförande 1 år 2018
Christina Morander Kassör 2018
Lars Hallberg Sekreterare 2017
Lars Annerfors Ledamot 2017
Kalle Johnsson Ledamot 2018

Styrelsesuppleanter
Ove Andersson 2017
Torbjörn Berg 2018

I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är ordinarie ledamöter Lars Annerfors, Lars Hallberg,
samt suppleant Ove Andersson. Ordförande väljs varje år i enlighet med stadgarna. Samt val av
revisorer och valberedning.

Ordinarie revisor
Eva Olsson Revisor 2017
Ove Olsson Auktoriserad revisor 2017

Revisorsuppleant
Bo Carlson Revisorsuppleant 2017

Valberedning
Margareta Norrman Valberedning, sammankallande 2017
Anton Manhem Valberedning 2017
Lars Strömberg Valberedning 2017

Funktionärer
Lars Annerfors Byggherreombud
Lars Lindqvist Områdesvärd
Ove Andersson Områdesvärd & Maskinansvarig
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Fredöns Samfällighetsförening Årsbokslut 2016

Firmatecknare
Fredöns Samfällighetsförenings firma tecknas av Ordförande och Kassör.

Beskrivning av samfällighetsföreningen
Fredöns Samfällighetsförening bildades genom förrättningsmöte den 7 april 2010 och vann laga

kraft den 29 juli 2010. Samfällighetsföreningen förvaltar de två då bildade

gemensamhetsanläggningarna Ga:2, som utgörs av VA-ledningar med tillhörande anordningar, och

Ga:3, som omfattar vägar och de gemensamma ytorna. I Ga:2 ingår 97 fastigheter, varav 89 är

delägare i Fredön 1:1. I Ga:3 ingår 90 fastigheter, samtliga delägare i Fredön 1:1.

Fredövägen ingår i Emtnäs-Fredöns Samfällighetsförening som dom förvaltar och stickvägarna på

Fredön förvaltas av Ga:3.

Verksamhet
Samfällighetsföreningen har under året hållit ordinarie föreningsstämma söndagen den 5 juni och

39 röstberättigade fastigheter deltog på stämman.

Styrelsen har hållit 8 protokollförda styrelsesammanträden.

Föreningen har haft två städdagar under året i april och september.

Midsommarfirande arrangerades i fantastiskt väder med sol och värme. Torbjörn Berg var

konferencier och det var sedvanlig dans kring midsommarstången. Maria Sverke hade gjort

godispåsar, som föreningen bjöd på, till alla barnen.

Information till medlemmarna har skett genom 5 Nyhetsbrev och ett antal mail under året.

Hemsidan http://fredon.se/ har uppdaterats regelbundet med ny information. Gun Johansson är

adjungerad administratör för att sköta hemsidan.

VA-anläggningen togs i bruk 2011-04-22 och slutbesiktning gjordes 2011-09-14. Garantitiden 5 år

avseende arbetsprestation gäller fr.o.m. 2011-09-15 t.o.m. 2016-09-14 och 2 år för material och

varor fr.o.m. 2011-09-15 t.o.m. 2013-09-14. Vid garantibesiktningen 2013-09-14 framkom att

några fastigheter haft problem med att blåsa i fiber och detta åtgärdade Berg & Bygg under 2014

med att provblåsa ett antal tomrör. Garantibesiktning efter 5 år gjordes den 26 augusti 2016 av

Berg & Bygg, ProjektEkonomi Per Eliasson AB tillsammans med styrelsen och det var utan några

anmärkningar.

Föreningen har totalt tre frostskyddsskåp med abonnemang för Ga:2 och ett elskåp med

abonnemang för Ga:3.

Samfällighetsföreningen har ett gemensamt vattenabonnemang med Nyköpings kommun och ett

avloppsabonnemang med Oxelö Energi.

Ekonomi
Balans och resultaträkning visar att föreningens ekonomi är god.

Vattenavläsning
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Fredöns Samfällighetsförening Årsbokslut 2016

Fredöns Sff har tjänsteavtal med Minol Mätteknik AB avseende avläsning och kostnadsfördelning

och fakturering av 94 st kallvattenmätare försedda med radiomodul för fjärravläsning. Avläsning

sker med Minol Walk By system och utfördes den 1:e september 2016.

Nya fastighetsägare
1:6 Johannes Wiklund och Tina Ann-Kristin Löfgren

Byggnader
Förvaltas av Fredöns Sff.

Administration
Föreningens administration sköts av styrelsen.

Försäkringar
Förvaltas av Fredöns Sff.

Riksförbundet enskilda vägar (REV)
Fredöns Sff är medlem i REV och har en försäkring där. Möjlighet finns även att få juridisk hjälp
och rådgivning i olika frågor av experter inom olika områden.

Grannsamverkan
Kontaktperson är Lars Lindqvist

Händelser under 2016
-Vattenprover har tagits i Fredöviken och Bastutorpsviken och visade att vattnet var av bra

kvalitet.

- Stormen Helga i december 2015 orsakade stor skada med ca 30 rotvältor av tallar och granar.

Anders Jonsson fick uppdraget att fälla och ta reda på alla träd, vilket gjordes i januari 2016.

- Klippning av älggräs vid fotbollsplanen har gjorts vid 2 tillfällen av Lars Jonsson.

- Mosstorps Gård har kopplat på sig på vårt fibernät och ett extra kopplingsskåp är uppsatt vid

Fredövägen 1.

- Pumphuset på Fredövägen behövde inte byta tak utan endast rensas och rengöras.

- Planket runt sopcontainern har lagats efter att träd hade fallit över det vid stormen Helga.

- Styrelsen har arbetat mycket med att analysera den stora differensen av vattenförbrukningen ca.

1000 m3 under 2016. Så stor är differensen mellan kommunens vattenmätare och summan av alla

fastigheters vattenmätare. Vi letar efter olika lösningar, tekniska och manuella för att upptäcka

felaktigheter.

Tack till alla som hjälper till och bidrar till trivseln på Fredön.

Adress till Fredöns Samfällighetsförening
c/o Lena Grundelius

Brisvägen 16

611 92 Nyköping
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Fredöns Samfällighetsförening Ga:3
Org.nr 717912-2093

Belopp ikronor

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Redovisat resultat 201 5

Aret resultat

Kortrristiga s*ulder

SUäiIf,A EGET KAPITAL OCH SXULDER

Fredöns Samfällighetsförening Ga:3
Arg.nr717912-2@3

297 100,52 kr 235 862,36 kr

- 61 238,16 kr - 101 867,39 kr

235 862,3§ kr {33 994,97 kr

75 420,50 kr 57 079,86 kr

3{{ 282,8S kr 791 074,83kr

Not 5 Kortfrts$ga skulder

Ersättning styrelse,revisorer och omr.värdar 2016 50%

Närvaro styrelsemöten hösten 2016 S0alo

Sociala avg 2016 5O%

Nyköping 2O17-O;L14

3g 125,00 kr

I280,00 kr
I674,96 kr

§7 079,86 kr

l\r* q^^^^ilt]^* tlil,-ld$Å$.".d*
t-ena Gru[nOetius Christina Morander

Kalle Johnson
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REVISIONSBERÄTTELSE

Titt föreningsstämman i Fredöns Samfättighetsförening

Org.nr. 717912-2093

Rapport om årsbokslutet

Vi har reviderat årsbokslutet för Fredöns Samfätlighetsförening för är 2016.

Styrelsens onsvor för årsbokslutet
Det är styretsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokstut som ger en rättvisande bitd entigt
bokföringstagen och för den interna kontrol[ som styretsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett
årsbokslut som inte innehå[ter väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegenttigheter eller
på fet.

Revisorernas onsvor
Vårt ansvar är att uttata oss om årsbokslutet på grundvat av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige. Vi har ptanerat och utfört revisionen för att uppnå rimtig säkerhet
att årsbokslutet inte innehåtter väsenttiga fetaktigheter.

En revision innefattar att genom otika åtgärder inhämta revisionsbevis om betopp och annan
information i årsbokstutet. Revisorn vätjer vitka åtgärder som ska utföras, btand annat genom att
bedöma riskerna för väsenttiga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegenttigheter
etler på fet. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de detar av den interna kontrotlen som är
retevanta för hur föreningen upprättar årsbokslutet för att ge en rättvisande bitd i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamåtsentiga med hänsyn titt omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamåtsentigheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimtigheten i
styretsens uppskattningar i redovisningen, [iksom en utvärdering av den övergripande presentationen
i årsbokstutet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är titträcktiga och ändamåtsentiga som grund för våra
uttalanden.

Uttolanden
Entigt vår uppfattning har årsbokstutet upprättats i entighet med bokföringstagen och ger en i atta
väsentliga avseenden rättvisande bitd av föreningens finansietta stältning per den 31 december 2016
och av dess finansie[[a resultat för året entigt bokföringstagen. Förvattningsberättelsen är förentig
med årsbokslutets övriga detar.

Vi tittstyrker därför att föreningsstämman faststälter resultaträkningen och batansräkningen för
föreningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styretsens förvattning för Fredöns
Samfättighetsförening för år 201 6.

Styrelsens ansvor
Det är styretsen som har ansvaret för förslaget titt dispositioner beträffande föreningens vinst e[[er
förlust, och det är styrelsön som har ansvaret för förvaltningen entigt lagen om förvaltning av
samfä[igheter.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttata oss om förvattningen på grundval av vår revision. Vi har
utfört revisionen entigt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttatande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsbokstutet
granskat väsentliga bestut, åtgärder och förhåttanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styretsetedamot är ersättningsskytdig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styretseledamot
på annat sätt har handtat i strid med tag om förvattning av samfättigheter, bokföringstagen e[[er
föreningens stadgar.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är titträcktiga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Uttolonden

Vi tittstyrker att föreningsstämman bevitjar styretsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

rreåon ae{\naprit 2017
:i1.1/

:yL&VrL.--
Ö(e otsson

Auktoriserad revisor

;rdfu*
Eva Olsson
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