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Dagordning:  

1. Mötets öppnande  

2. Val av ordförande för stämman  

3. Val av sekreterare för stämman  

4. Val av två justeringsmän  

5. Kallelsens godkännande  

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning  

7. Revisorernas berättelse  

8. Fastställande av resultat- och balansräkning  

9. Ansvarsfrihet för styrelsen  

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna  

11. Styrelsens information och propositioner  

12. Medlemmarnas motioner och styrelsens yttrande över dessa  

13. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd  

14. Val av styrelse  

15. Val av revisorer  

16. Val av valberedning  

17. Presentation av gårdsansvariga  

18. Meddelande av tid och plats för stämmoprotokollets tillgänglighet  

19. Övriga frågor  

20. Årsstämmans avslutande  

 
Välkomna!  
Styrelsen  
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Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022 

Förtroendevalda  

Styrelse  

Ordförande: Frida Ekholm 
Vice ordförande: Tomas Borr 
Kassör: Mikael Selin  
Sekreterare: Suzanne Habra 
Ordinarie ledamot: Gabriella Lobos 
Suppleanter: Fredrik Sundström och Niklas Iversen 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten. Nedan följer ett mindre urval av de ärenden 
som har behandlats.  

Garage och parkeringsplatser  
Styrelsen anlitade Garageportexperten att utföra service/underhåll av våra garageportar för att 
garantin på portarna ska gälla. Underhållet har utförts enligt deras drift/skötselråd. 

Man har smort samtliga rörliga delar, låsen justerades vid behov (vajern) så att samtliga garage låser 

när de är stängda, programmerade om samtliga motorer så att de ej vänder eller på annat vis ej 

fungerar som de skall.  

En port hade styrarmen lossnat på vilket åtgärdades med en ny bricka och låsbricka, en annan med 

en åtgärdad anmärkning och övriga portar utan anmärkning. 

Det finns fortsatt tecknat avtal med Garageportexperten som srtäcker sig över 2023 där 

underhåll/service utförs under juni månad 2023. 

Under 2022 har Parkeringsplatserna i området målats om. Styrelsen anlitade företaget RoadLine AB 

att utföra detta. 

Elladdstolpar 
Gällande propositionen med Elladdstolpar på parkeringen/garagen så har den lagts på is av 

styrelsen. Det är i dagsläget väldigt komplicerat och dyrt att ens påbörja arbetet då ett nytt 

anläggningsbeslut måste påbörjas. Det är både dyrt och Lantmäteriet kan inte säga hur mycket det 

kommer att kosta. Lagändringar är dock på gång och regeringen kommer troligtvis att göra väldiga 

förenklingar för samfällighetsföreningar att installera denna typ av laddstationer. 

Avlopp  
Under året har tre planerade spolningar utförts samt två jourspolningar av avloppsledningen  
som går längs gångvägen vid norra parkeringen. Vi har för 2023 utökat planerade spolningar till sex 
st, för att undvika akuta stopp. 

Grönområden.  
Styrelsen etablerade kontakt med Smart Garden i syfte att få in förslag för att förbättra våra 
grönområden och offert relaterad till förslagen. I utvärderingen av inkommet fann styrelsen glapp 
mellan arkitektens förslag och det som initialt efterlystes. Dessutom hade varje delförslag en enskild 
kostnad. Styrelsen fann det inte motiverat att avsätta stora delar av ekonomin till den typen av 
lösning. 
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Lekplatser och Gårdsstädning 

Våra lekplatser har inte varit godkända enligt de bestämmelser som finns idag. Redan 2019 fanns 
nedslag beskrivna efter en besiktning på samtliga lekplatser. En del hade åtgärdats, annat inte. Ny 
besiktning utfördes april 2022 av Readymade AB/Lekplats. Under vårens gårdsstädning har 
kvarstående åtgärder säkrats på respektive lekplats. Detta genom att boende hjälptes åt att ta ned 
och göra om lekplatserna så att de blev tryggare lekplatser. Sista åtgärden skedde under höstens 
städning på gård 1 vilket var nedmonteringen av gungställningen. I och med med detta är samtliga 
nedslag åtgärdade. Vidare fick gårdsansvariga i uppdrag att lyssna in förslag från boende på 
respektive gård och inkomma med motioner till 2023, som syftar till att återskapa våra 
gemensamhetsytor på ett säkert sätt. Lekstugan på gård 3 är undermåttlig. Den är i ett stort behov 
av omvårdnad och kärlek för att gå igenom framtida besiktningar men godkändes 2022 efter 
justeringar i enlighet med besiktningen. 
 

Snöröjning  
Lövhagen Mark & Trädgård har under 2022 fortsatt att utföra vinterunderhåll såsom snöröjning och 
sandning. Även sopning av området utfördes under våren 2022. Totalt har 21 aktiviteter skett under 
året. 
 

Arkivering av föreningens dokument  
Under åren har samfälligheten samlat på sig en hel del dokumentation i ostrukturerad form, troligen 
beroende på vem som hanterat dokumentationen och sparande eller gallring av dessa. Det ska 
tilläggas också att vi inte har något specifikt system för lagring och övertagande av dokumentation i 
digital form. Genom kontakt med Villaägarnas juristtjänst har reglerna kring ämnet förtydligats. 
Styrelsen följer Villaägarnas rekommendation om att spara stämmohandlingar för alltid, men 
dessutom att spara styrelsens mötesprotokoll under sju år. Räkenskaperna är vi skyldiga att 
spara i sju år. Allt annat har kasserats 
 

Ekonomi  
Beträffande föreningens driftsekonomi under 2022 och dess ekonomiska ställning vid årets slut 

hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning. Bland väsentliga avvikelser från budget kan följande 

konton noteras: 

4020: -57 tkr, beror på kraftigt ökade elpriser under året. 

5120: -28 tkr, beror på inköp av farthinder för att minska hastigheten i området. 

5160: -45 tkr, beror på sent fakturerade kostnader för garagen. 

5170: -34 tkr, beror på betydligt fler tömningar av komposten under året. 

I slutet av december blev samfälligheten registrerad för moms. Tidigare har samfälligheter inte 

behövt redovisat moms, men efter beslut från Skatteverket som trädde i kraft i februari 2022 är vi nu 

tvungna att göra det. Information om detta fick ni i ”styrelsen informerar” under hösten och första 

fakturan med moms gick ut i slutet av året.  

I samband med registreringen valde vi att rätta momsen från 2021-01-01, då vi under 2021 hade 

höga kostnader för garagen. Rättelserna är inskickade men ännu inte godkända. Men vår 

förhoppning är att få tillbaka större delen av momsen. 

Justeringarna av momsen ser ni på konto 3019 samt 6991 samt att tillgången på konto 1150 har 

minskat. 
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Konto Intäkter Budget 2022 Utfall 2022 Budget 2022 Utfall 2022

3010 Medlemsavgifter till Hollywoods SF (98 st) 1 081 920,00 1 169 392,50
*Ofö rändrad 

avgift på  920 

kr/månad

3011 Garageavgifter (93 st) 0,00 446 400,00 491 731,52
*Ofö rändrad 

avgift på  400 

kr/månad

3012 Medlemsavgifter till HRSf (98 st) 63 700,00 63 048,85

3013 Justering för faktisk vattenförbrukning 0,00 -675,39

3014 Ersättning från HRSf för el 24 000,00 30 000,00

3015 Periodiserad intäkt, avser Q1 2023 0,00 -94 120,00 -46 500,00

3019 Ombokning intäkter pga momsregistrering 0,00 -485 830,00 -187 148,00

3740 Öres- och kronutjämning 0,00 2,51

Intäkter totalt 1 169 620,00 681 818,47 446 400,00 258 083,52

Kostnader

4010 Vattenförbrukning -385 000,00 -363 207,12

4020 Elförbrukning -70 000,00 -127 424,78

4040 Avgift för Kabel-TV -78 000,00 -81 012,00

4050 Avgift till HRSf -63 700,00 -63 700,00

5110 Snöröjning, sandning, sopning -166 000,00 -156 821,00

5120 Underhåll, vägar & parkeringsplatser -30 000,00 -58 194,00

5130 Underhåll, lekplatser & grönytor -20 000,00 -8 750,00

5140 Underhåll, vatten- & avloppsledningar -25 000,00 -34 177,00

5150 Underhåll, diverse -10 000,00 -8 694,00

5160 Underhåll, garage -30 000,00 -75 422,00

5170 Gårdsstädning -40 000,00 -73 863,00

5420 Programvaror -8 000,00 -9 401,00

6420 Ersättningar till revisor -5 000,00

6510 Gård 1, Div. Kostnader (21 hus) -3 000,00 -3 555,30

6520 Gård 2, Div. Kostnader (19 hus) -2 000,00 -950,00

6530 Gård 3, Div. Kostnader (32 hus) -4 000,00 -2 616,46

6540 Gård 4, Div. Kostnader (26 hus) -3 000,00 -5 104,00

6550 Förbrukningsinventarier & material -5 000,00 -4 363,00

6560 Trycksaker -3 000,00 -4 767,00

6570 Bankkostnader -2 000,00 -3 704,26

6580 Försäkringskostnader -7 000,00 -6 963,00

6581 Redovisningskostnad -25 000,00 -25 506,00

6583 Datakostnader -1 000,00 -1 226,25

6584 Föreningskostnader -13 000,00 -13 584,00

6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 0,00 370 720,02 15 084,40

7010 Styrelsearvoden -50 000,00 -50 000,00

7020 Revisorsarvoden -5 000,00 0,00

7510 Arbetsgivaravgifter -17 000,00 -15 710,00

7824 Avskrivning lekplatser -14 000,00 -14 000,00

7829 Avskrivning garage -196 000,00 -137 019,00

8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar 0,00 2 058,02   

8414 Räntekostnad garage -85 000,00 -142 389,83

8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder 0,00

8422 Finansiella kostnader 0,00

8423 Räntekostnader för skatter och avgifter 0,00

8429 Övriga kostnader 80,00

-1 049 620,00 -769 515,13 -311 000,00 -339 746,43

Resultat före dispositioner 120 000,00 -87 696,66 135 400,00 -81 662,91

Bokslutsdispositioner

8811 Avsättning till garagefonden -135 400,00 -135 400,00

8812 Avsättning till underhållsfonden -120 000,00 -121 027,64

8819 Återföring från garagefonden 858 643,92

8820 Återföring från underhållsfonden Summa

Årets resultat 0,00 -208 724,30 0,00 641 581,01 432 856,71

Hollywoods Samfällighetsförening - Resultatrapport för 2022
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Motion 1 
 
Motion inkommen via brev i föreningens postlåda av Ethel Jofur Gennervald Hollywoodvägen 5 
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Styrelsens yttrande (motion 1) 

Motionären beskriver att trästockarna som finns på gård 2 mittemot längan hus 1–5 är ruttna, 
spruckna och kan innehålla gifter. Det finns även en rasrisk i viss del av träkonstruktionen.  
Det är oklart vad som kan hända om hela träkonstruktionen avlägsnas, oklart i frågan om 
nödvändigheten av ny konstruktion samt oklart hur svårt eller lätt det är att avlägsna trästockarna 
och kostnaden för arbetet.  

Styrelsen föreslår därför att Årsstämman beslutar 

- att trästockarna forslas bort av behörig utförare under vår/sommar 2023 
- att kontrollera nödvändigheten av att bygga ny konstruktion 
- att låta utföraren rekommendera typ av ny konstruktion  
- att låta styrelsen ta ställning till kostnaden av eventuell ny konstruktion och fatta beslut 

därefter. 

 
 

Motion 2 
 

till Hollywoods Samfällighetsförenings Årsstämma 2023. 
Betr. Sop- och avfallshantering 

Inom Styrelsen för vår förening bereddes för några år sedan en proposition, som gick ut på att byta 

ut våra trasiga och ohygieniska gröna sopkärl till moderna, nedgrävda s.k. Moloker. Projektet, som 

då visade på – förutom avsevärda miljö- och trivselmässiga fördelar – en årlig 

driftskostnadsbesparing på närmare 300: - per hus, sköts dock i sank av en av våra dåvarande 

medlemmar och lades därefter på is.  

Tyvärr har ordning samheten vid våra sopstationer sedan dess inte förbättrats nämnvärt och 

problemen med dålig hygien, odörer och skadedjur – i synnerhet under sommarhalvåret – inte 

minskat, varför undertecknad härmed vill föreslå  

att Årsstämman ger Styrelsen i uppdrag att på nytt undersöka förutsättningarna för en  

      övergång till en modernare och mer miljömässig avfallshantering. 

Om Styrelsen så önskar, bistår undertecknad gärna med dokumentation från den tidigare 

utredningen. 

Hollywood 2022-12-21 

Peter Nordwall, hus 39  

Motionen har i osignerat skick även mailats till föreningens sekreterare 

Styrelsens yttrande (motion 2) 

 

Undersökning av förutsättningar till en övergång till en modernare och mer miljömässig 

avfallshantering är ett större tidskrävande projekt och kräver mera tid än vad som ryms under en 

styrelses möjligheter. För att få fram en hållbar och kostnadseffektiv lösning krävs tid. (a) Styrelsen 

föreslår bildande av en grupp på 4 boende och 2 styrelserepresentanter som (b) undersöker under 

2023 alternativa lösningar till nuvarande avfallshantering. (c) Projektgruppen författar en motion till 

årsstämman 2024 som årsstämman röstar om.  
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Styrelsen föreslår därför att Årsstämman beslutar 

- att (a) tillsätta en projektgrupp, 4 boende och 2 styrelserepresentanter, vid bifall gå vidare 
till  

- att (b) bifalla projektgruppen att under 2023, undersöka förutsättningarna för en övergång 
till en modernare och mer miljömässig avfallshantering mot nuvarande avfallshantering. 

- att (c) projektgruppen författar en motion till årsstämman 2024 som årsstämman röstar om.  

 

Motion 3 

Motion till Hollywoods samfällighet årsstämma 2023 

Det finns ett område söder om södra garagen som är vildvuxet och inte utnyttjas av föreningen. På 

detta område står ett antal höga träd som ger skugga på fastigheterna i den södra längan på gård 1. 

Skuggan faller på våra tomter som ligger i söderläge bakom husen men även på taken i längan. Vi har 

monterat solceller på vårt tak på Hollywoodvägen 22 och effekten av skuggan på solcellerna är 

märkbar. Ett relativt stort produktionsbortfall sker på grund av dessa träd. Då det dessutom finns 

intresse för satt montera solceller hos fler av de boende i denna länga i framtiden, så är det önskvärt 

att dessa träd tas bort (och eventuellt ersätts med lägre träd).  

Detta i enlighet med den motion som bifölls förra året avseende samma problematik mellan gård 3 

och 4. Där beslutade årsstämman att de björkar som skuggade för installation av solceller på 

Hollywoodvägen 91 skulle fällas alternativt beskäras i toppen och samfälligheten skulle stå för 

kostnaden avseende fällning (c:a 5000:-)  och återplantering av lägre träd. 

Vi vill därför att årsstämman godkänner att: 

- Träden kan fällas (7 st) 
 

- Kostnaden för fällning betalas av samfälligheten.  
Denna beräknas till c: a 5–6000 kronor + moms och då ingår bortforsling av ris samt 

uppkapning av stammar i önskad längd för användande i öppen spis/kamin. 

För att avlasta styrelsen och underlätta dess arbete så påtår vi oss att under styrelsens överinseende 

se till att detta utförs av en professionell entreprenör. 

Samtliga boende i södra längan (H22, H24, H26, H28, H30 och H32) önskar att dessa träd ska fällas. 

Fredrik och Eva Wiechel 

Hollywoodvägen 22 
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Styrelsens yttrande (motion 3) 

Det är aldrig ett enkelt beslut att fälla träd, oavsett placering inom våra områden.  

Yttre påverkansfaktorer som införande av solceller och tidigare omröstning bör sammantaget väga 
för ett (a) bifall om att beskära och gallra de 7 träden på vildvuxet område söder om södra garagen 
till förmån för redan befintligt fungerande solcellssystem.  

Motionären och övriga boende på södra längan H22-H32 önskar samtliga att träden fälls utan 
uttrycklig önskan om ersättning av annan lämplig plantering.  

Liksom tidigare fällning av 2 träd mellan gård 3 och 4, bör (b) kostnaden för fällningen/beskärningen 
belasta samfälligheten. (c) Motionären förslår fällning och bortforsling av träden av professionell 
utförare, vilket tordes vara lämpligast ur säkerhetssynpunkt.  

(d) Vid gallring av träd ska det upprättas en plan kring återväxt alternativt återplantering av de 
boende på Gård 1.  

Styrelsen föreslår därför att Årsstämman beslutar 

- att (a) rösta för bifall för beskärning och gallring av 7 träd på vildvuxet område söder om 
södra garagen. Vid årsstämmans bifall gå vidare till  

- att (b) kostnaden för beskärning, gallring och bortforsling av träden bekostas av 
samfälligheten 
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- att (c) arbetet (beskära, gallra) utförs av professionell entreprenör.  
- att (d) vid gallring av träd ska det upprättas en plan kring återväxt alternativt återplantering 

av de boende på Gård 1. 

 

Motion 4 

Motion till årsstämma 2023 för Hollywoods samfällighet  
Området öster om södra garagen har träden sedan området byggdes växt. De högsta träden är nu 
betydligt högre och skuggar husen på södra längan av gård 1.  
Skuggan faller på tomter och även taken där ett hus har solceller monterat och fler ser över planer 
att installera solceller. Därför vill vi gallra ut de högsta träden. Det finns flera mindre lägre träd i 
skogspartiet och därav inget behov av återplantering och föreslår i stället ett fortsatt underhåll.  
Detta i enlighet med den motion som bifölls förra året avseende samma problematik mellan  
gård 3 och 4. Där beslutade årsstämman att de björkar som skuggade för installation av  
solceller på Hollywoodvägen 91 skulle fällas alternativt beskäras i toppen och samfälligheten  
skulle stå för kostnaden avseende fällning (c: a 5000:-) och återplantering av lägre träd.  
Vi vill därför att årsstämman godkänner att  
• Träden kan fällas  

• Kostnaden för fällning betalas av samfälligheten.  
 
Denna beräknas till ca 5–6000 + moms och då ingår bortforsling av ris och kapning av stammar i 
önskat längd.  
• Underhåll av skogspartiet öster och söder om södra garagen med fällning av träd i fortsättning kan 
ske i samråd av gård 1 på vår och höststädningarna innan det de blir för höga för att fällning utan risk 
kan hanteras av oss själva.  
 
För att avlasta styrelsen och underlätta dess arbeta påtar vi oss att under styrelsens överinseende se 
till att detta utförs av en professionell entreprenör.  
Boende i södra längan (H22, H24, H26, H30 och H32) samtycker att dessa träd kan  
fällas.  
Stefan och Carola Biberg  
Hollywoodvägen 28 

 

 

-  
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Styrelsens yttrande (motion 4) 

Motionen avser skogsparti tillhörande samma skogsparti som i motion 3, där motionären föreslår 
gallring av de högsta träden och fortsatt underhåll av de lägre träden. Det är oklart vilka träd som 
föreslås fällas. Vidare föreslås att fällning av träd i fortsättning kan ske i samråd av gård 1 på vår och 
höststädningarna innan det de blir för höga för att fällning utan risk kan hanteras av de boende 
själva. Styrelsen är av den uppfattningen att all fällning av träd på samfällighetens gemensamma 
områden ska röstas om på en årsstämma. 

 
Styrelsen föreslår därför att Årsstämman beslutar 

att: bifall av gallring av ett träd som enligt fotot är det högsta trädet.  

att: underhåll av skogspartiet öster och söder om södra garagen tilldelas boende på gård 1. 
att: fällning av träd framöver alltid föregås av röstning genom årsstämman.  
 

Motion 5 

 
Gårdsansvariga Gård 1 

Gård 1 önskar få köpa in ett förråd på gården för att ha den eldrivna gräsklipparen där. Det blir 

närmare att hämta den och då dagens förrådslås är trögt och krångligt att öppna skulle det 

underlätta så att alla på gården lättare kan hjälpa till med gårdsgräsklippningen. Förrådet skulle likna 

det som står på gård 4 man även innehålla en kiosklekdel för barnen att leka i. Placeringen planeras 

bli bredvid kortsidan på sandlådan där vi idag har en trälåda som då tas bort.  

Önskemål att köpa in material för och vi skulle på gården själva ansvara för att tillsammans uppföra 

kiosklekdel, plank och basketmål under 2023.  

Plank är till för att bygga på gränsen till skogen utanför hus nummer 34, för att sätta upp ett 

basketmål och rita in mål på samt gräva bort buskarna framför huset och asfaltera marken i stället 

för att skapa ett bolllekområde. 

Kostnad:  

Material ca 3000kr 

Gräva bort buskar ca 5000kr. 

Asfaltera ca 10 000kr 

Förråd ca 11 000 kr liknande bild. 
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Förråd Margit 4,2 m2, monteringsfärdig. Ca pris 10 995 kr  

 

Styrelsens yttrande (motion 5) 

I enlighet med verksamhetsberättelsen under rubrik ”lekplatser och gårdsstädning” avser motionen 
förslag till att uppföra lekområde samt förråd. Visst arbete ska enligt gårdsansvariga utföras av de 
boende själva på gård 1. Utgrävning av buskområde och asfaltering av entreprenör.  Styrelsen anser 
att föreslagna förbättringar blir ett lyft för hela området till en mycket mindre kostnad än vid 
upprustningen av gård 2:s lekplatsområde, men också att motionärerna underestimerar 
arbetskostnaden för utgrävning av buskområdet och asfalteringen.  

Styrelsen föreslår därför att Årsstämman beslutar 

- att bifalla bollek område med beskrivna åtgärder i motionen såsom uppförande av plank, 
ersätta buskområde med asfalt och basketmål. Vid bifall gå vidare till 

- att låta entreprenör gräva bort buskområde och asfaltera  
- att bifalla inköp av förråd  
- att maxkostnaden för föreslagna inköp och åtgärder på gård 1 ej överstiger 30 000 kr. 
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Motion 6 
 
Gårdsansvariga Gård 4 

Gård 4 önskar få införskaffa en ny gungställning kostnad 20-40000kr 

Inköpa två nya bord och bänkar i färdiga modeller som de boende på gård 4 tillsammans bygger ihop 

á 4000kr     

Införskaffa en klätterställning med liten rutschkana på 20-50000kr 

Få mer sand i sandlådan 

Arbete för att montera klätterställning (gräva till fallsand) samt gjuta fästen för gungställning 

10000kr 
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Alternativt  

 

 
Styrelsens yttrande (motion 6) 

Det finns flera oklarheter i motionen från gårdsansvariga på gård 4. Gungställningen och 
klätterställningen ska vara godkända enligt gällande bestämmelser för montering på samfällighetens 
gemensamma område. Här framgår inte om så är fallet. Rimligheten för arbetskostnaden av 
montering ifrågasätts. För att kunna ta ställning till hela motionen med en beräkning i översta 
gränsen av presenterade belopp hamnar totala kostnaden på 108 000 kr. Detta att jämföra med den 
undre gränsen på 58 000 kr. Styrelsen ställer sig inte mot motionen som sådan, utan hade önskat en 
bättre genomarbetad plan och kostnadsförslag för årsstämman att ställning till.  

 
Styrelsen föreslår därför att Årsstämman  

att rösta bifall eller avslående av motionen till en maxkostnad av 120 000 kr, förutsatt att 
lekplatsens utformning och genomförande följer gällande regler och bestämmelser för 
lekplatser på allmän plats. Vid bifall 
att ge gårdsansvariga på gård 4 tillsammans med en styrelserepresentant i uppdrag att 
samordna beställning och arbete för lekplatsens utformning. 
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Konto Intäkter Budget 2022 Utfall 2022 Budget 2023 Budget 2022 Utfall 2022 Budget 2023

3010 Medlemsavgifter till Hollywoods SF (98 st) 1 081 920,00 1 169 392,50 940 800,00 *1

3011 Garageavgifter (93 st) 0,00 446 400,00 491 731,52 558 000,00 *2

3012 Medlemsavgifter till HRSf (98 st) 63 700,00 63 048,85 51 000,00

3013 Justering för faktisk vattenförbrukning 0,00 -675,39 0,00

3014 Ersättning från HRSf för el 24 000,00 30 000,00 20 000,00

3015 Periodiserad intäkt, avser Q1 2023 0,00 -94 120,00 -46 500,00

3019 Ombokning intäkter pga momsregistrering 0,00 -485 830,00 -187 148,00

3740 Öres- och kronutjämning 0,00 2,51

Intäkter totalt 1 169 620,00 681 818,47 1 011 800,00 446 400,00 258 083,52 558 000,00

Kostnader

4010 Vattenförbrukning -385 000,00 -363 207,12 -300 000,00

4020 Elförbrukning -70 000,00 -127 424,78 -90 000,00

4040 Avgift för Kabel-TV -78 000,00 -81 012,00 -64 800,00

4050 Avgift till HRSf -63 700,00 -63 700,00 -51 000,00

5110 Snöröjning, sandning, sopning -166 000,00 -156 821,00 -130 000,00

5120 Underhåll, vägar & parkeringsplatser -30 000,00 -58 194,00 -25 000,00

5130 Underhåll, lekplatser & grönytor -20 000,00 -8 750,00 -16 000,00

5140 Underhåll, vatten- & avloppsledningar -25 000,00 -34 177,00 -27 000,00

5150 Underhåll, diverse -10 000,00 -8 694,00 -8 000,00

5160 Underhåll, garage -30 000,00 -75 422,00 -30 000,00

5170 Gårdsstädning -40 000,00 -73 863,00 -32 000,00

5420 Programvaror -8 000,00 -9 401,00 -8 000,00

6420 Ersättningar till revisor -5 000,00 -5 000,00

6510 Gård 1, Div. Kostnader (21 hus) -3 000,00 -3 555,30 -3 000,00

6520 Gård 2, Div. Kostnader (19 hus) -2 000,00 -950,00 -2 000,00

6530 Gård 3, Div. Kostnader (32 hus) -4 000,00 -2 616,46 -4 000,00

6540 Gård 4, Div. Kostnader (26 hus) -3 000,00 -5 104,00 -3 000,00

6550 Förbrukningsinventarier & material -5 000,00 -4 363,00 -3 000,00

6560 Trycksaker -3 000,00 -4 767,00 -3 000,00

6570 Bankkostnader -2 000,00 -3 704,26 -6 000,00

6580 Försäkringskostnader -7 000,00 -6 963,00 -7 000,00

6581 Redovisningskostnad -25 000,00 -25 506,00 -20 000,00

6583 Datakostnader -1 000,00 -1 226,25 -1 000,00

6584 Föreningskostnader -13 000,00 -13 584,00 -11 000,00

6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 0,00 370 720,02 0,00 15 084,40

7010 Styrelsearvoden -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00

7020 Revisorsarvoden -5 000,00 0,00 0,00

7510 Arbetsgivaravgifter -17 000,00 -15 710,00 -16 000,00

7824 Avskrivning lekplatser -14 000,00 -14 000,00 -14 000,00

7829 Avskrivning garage -196 000,00 -137 019,00 -156 000,00

8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar 0,00 2 058,02   8 000,00 4 000,00

8414 Räntekostnad garage -85 000,00 -142 389,83 -220 000,00

8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder 0,00

8422 Finansiella kostnader 0,00

8423 Räntekostnader för skatter och avgifter 0,00

8429 Övriga kostnader 80,00

-1 049 620,00 -769 515,13 -891 800,00 -311 000,00 -339 746,43 -402 000,00

Resultat före dispositioner 120 000,00 -87 696,66 120 000,00 135 400,00 -81 662,91 156 000,00

Bokslutsdispositioner

8811 Avsättning till garagefonden -135 400,00 -135 400,00 -156 000,00

8812 Avsättning till underhållsfonden -120 000,00 -121 027,64 -120 000,00

8819 Återföring från garagefonden 858 643,92

8820 Återföring från underhållsfonden

Årets resultat 0,00 -208 724,30 0,00 0,00 641 581,01 0,00

Hollywoods Samfällighetsförening - Budget för 2023
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*1) Avgift förväntas öka till 800 kr/månad 

*2) Garageavgift höjd 23-01-01 till 500kr/månad 

Vi har för året budgeterat att amortera ca 330 000 kr på lånet. 

 

Styrelsens proposition – Höjning av avgiften 

Idag har vi en avgift på 920 kr/månad som ska täcka samfällighetens kostnader för en del av vår 

vattenförbrukning, kostnad för snöröjning/sandning, sopning, elavgifter för garage och 

gatubelysning, försäkring och övriga kostnader som tillhör föreningen. 

Utöver det ska vi enligt föreningens stadgar även sätta av 120 000 kr till en underhållsfond. Fonden 

ska användas till framtida renoveringar på våra gårdar.  

Vi ser behovet av att öka avgiften med 80 kr/månad för att täcka ökade priser på varor och tjänster 

samt att fortsatt följa stadgarna och sätta av 120 000 kr till underhållsfonden.  

Styrelsen föreslår därför att Årsstämman beslutar 

- att höja avgiften med 80 kr/månad 

Avslutning 

På kort sikt anser vi att denna höjning är tillräcklig då dom flesta hushållen redan har fått en 

procentuellt hög höjning på garageavgiften. På både lång och kort sikt ser vi ett behov av 

uppbyggnad utav lekplatserna samt renovering/byte av VA-ledningarna vilket kommer innebära 

stora kostnader för Samfälligheten. 

Har vi tillräckligt i underhållsfonden för att täcka dessa kostnader? Idag har vi inte underlag för att 

svara på den frågan utan skickar vidare den för framtida styrelse. 
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Rapport från Valberedningen för Hollywoods Samfällighetsförening 2023 

Såsom framgått av Styrelsens verksamhetsberättelse, har föreningens styrelse under året haft 

följande sammansättning:  

- Ordförande Frida Ekholm (G1) (H 2) 

- Ledamot Tomas Borr (G4) (H 111), vice ordförande  

- Ledamot Mikael Selin (G3) (H 49), kassör 

- Ledamot Suzanne Habra (G1) (H 12), sekreterare 

- Ledamot Gabriella Lobos (G3) (H 103)  

- Suppleant Fredrik Sundström (G1) (H 4) 

- Suppleant Niklas Iversen (G3) (H 51) 

 

Revisorer under det gångna verksamhetsåret har varit Joakim Stiwenius (G1) (H 34) och Mathias 

Lundgren (G2) (H 35). 

 

Valberedning under det gångna året har varit Fredrik Wiechel (G1) (H 22), Erik Fischbach (G3) (H 73) 

och Elie Bittar Jonsson (G3) (H 65).  

Följande personers mandat går ut vid årsstämman: 
 

- Ledamot Tomas Borr (G4) (H 111), avstår omval 
- Ledamot Suzanne Habra (G1) (H 12), avstår omval  
- Ledamot Mikael Selin (G3) (H 49) 
- Suppleant Fredrik Sundström (G1) (H 4), avstår omval 
- Suppleant Niklas Iversen (G3) (H 51), avstår omval 

 
Följande personer i styrelsen har ett år kvar på sina mandat (samtliga på två år) då de valdes in vid 
årsstämman 2022: 
  

- Ordförande Frida Ekholm (G1) (H 2), avgår 
- Ledamot Gabriella Lobos (G3) (H 103), avgår 

  
Följande ledamöter föreslås av valberedningen: 
  

- Ordförande på 1 år: Erik Fischbach (G3) (H 73), fyllnadsval för Frida Ekholm 
- Ledamot på 1 år: Mikael Selin (G3) (H 49), fyllnadsval för Gabriella Lobos 
- Ledamot på 2 år: Vivianne Habra (G1) (H 26), nyval 
- Ledamot på 2 år: Petter Fernholm (G2) (H 3), nyval 
- Ledamot på 2 år: John Smedberg (G1) (H 20), nyval 
- Suppleant på 1 år: Fredrik Wiechel (G1) (H 22), nyval 
- Suppleant på 1 år: Nathalie Andersson (G 1) (H 42), nyval 

 
Följande personer förslås till revisorer: 
 

- Joakim Stiwenius (G1) (H 34), omval 
- Britt-Marie Johansson (G1) (H 14), nyval  
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A. Delägarefullmakt – använd denna om ni är fler som äger huset  

Personer som gemensamt äger en fastighet har tillsammans en röst. I de fall båda 
makarna eller sammanboende står som ägare till fastigheten och endast den ena parten 
är närvarande, så fordras en ”delägarefullmakt” från den andra parten.  

 

För ________________________________________  Hus: ___________  
Att företräda mig vid omröstning under Årsstämman 2023-02-23.  

 

Sollentuna 2023–02-_______  

 

________________________________________   Hus: ___________ 
Fullmaktsgivarens underskrift  

 

B. Ombudsfullmakt – använd denna om du röstar för något annat hus  

Röstning för andra fastigheter får utövas genom ombud med ”ombudsfullmakt” - dock 
att ombud inte får företräda mer än ett hushåll.  

 

För ________________________________________  Hus: ___________  
Att företräda mig vid omröstning under Årsstämman 2023-02-23.  

 

Sollentuna 2023–02-_______  

 

________________________________________   Hus: ___________  
Fullmaktsgivarens underskrift  

 

 

________________________________________   Hus: ___________  
Fullmaktsgivarens underskrift  

 

Röstning får endast utövas av den som fullgjort sina betalningsskyldigheter till föreningen. 

Ombudsfullmakt undertecknas av samtliga ägare till huset. 


