Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelse för Sunnersta Samfällighetsförening i Vallentuna under tiden
2012-01-01 – 2012-12-31.

Medlemmar:
Antalet medlemmar är oförändrat 78 stycken.
Under året har det skett ett antal in och utflyttningar från området, Styrelsen vill passa på
att hälsa alla nyinflyttade välkomna till föreningen.

Föreningens uppgifter:
Se stadgarna

Ekonomisk redovisning:
Ekonomiskt resultat:
Periodens intäkter är
Periodens balansomslutning är
Periodens överskott är

353.034 kr
1.374.056 kr
31.445 kr

Årsavgiften har varit 4.500 kr per medlem. Styrelsens strävan är att hela tiden hålla
kostnaderna så låga som möjlig.
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Verksamhet:
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsens haft
2 icke protokollförda arbetsmöten samt 1 föreningsmöten samt haft kontinuerlig kontakt
när så har varit påkallat. Till detta kan läggas att vissa möten angående fiberinstallation och
köp av mark har genomförts av mindre grupper av styrelsen. Dessa möten är icke
protokollförda utan skall ses som arbetsmöten.
Under året har styrelsen försökt att ändra arbetssättet och försöker att arbeta mer
elektroniskt nu, med mail och hemsida, istället för med papper.
Under vårens städdag fälldes det en del träd vid övre lekplatsen, samt en del stormfällda
träd i övriga området, lekplatserna oljades och den nedre lekplatsen vid fotbollsplanen
gjordes iordning med nya rabatter samt nytt gräs såddes.
Höstens städdag var välbesökt och Samfällighetens buskar beskars samt att ett stort antal
rabatter rensades upp. På städdagarna har det även fällts en del träd för att göra
allmänningarna lite luftigare. Lekplatserna målades och oljandes in.
Styrelsen har under detta verksamhetsår lagt ut bokföringen för föreningens räkning
externt. Detta för att säkerställa att kompetens finns att göra detta samt att avlasta kassören.
Valet av firma föll på Kalkylator Ekonomi. Fredrik har varit kontaktpersonen för detta
under året och det har gått bra.
Den största arbetsinsatsen har styrelsen lagt på att installera en fiberanslutning till hela
området. Detta arbete avslutades under sommaren med gott resultat.
Styrelsen har även under året skött förhandlingar och i januari 2013 genomfört köp av
mark från Stockholms stad. Den mark som är köpt är det som benämns som allmänningen.
Det löpande arbetet har fungerat bra och styrelsen ber slutligen att få tacka medlemmarna
för visat förtroende under det gångna året samt att även tacka Erik Franzén för sin stora
arbetsinsats och kompetens i och under fiberinstallationen.
Vallentuna i april 2013
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