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Protokoll fbfi vid Sirius samfdllighetsforenings ordinarie
drsstiimma 20L5-03-26
Ncirvarande
33 fastigheter representerade samt en representant frAn Brf Vzistlidens styrelse (deltagarlistor
bilziggs protokollet).

Fullmalcter
Anna-Lisa och Kalle Auvinen, Mv 8, avseende rdshing om byggande av boulebana utanf6r
husliinga L.
Paul och Brita Winter, Mv 26, ftiretriids av Gert Nolstedt.

Fredrik Rehnvall (Mv 131) ftiretriider Brf Vristliden avseende fr6gor som zir gemensalruna
(GA1) ftir Sirius och Viistliden.

$1. St?immans iippnande
Styrelsens ordftlrande Tony Conradsson hiilsade alla vzilkomna samt halsade tre
nya
medlemmar viilkomna till ftjreningen, familjen Sundqvist, Mv 48, familjen Sandh/Eckelov,
Mv J4, och famil.jen Bolander, Mv 38.
StAmman forklarades 6ppnad.

$2a) Stiimmans behiiriga utlysande
Stiimman ansAgs behririgt utlyst.

$2b) Godkf,nnande av dagordning
Dagordningen godklndes.

$3. Val av ordfiirande fiir stf,mman
Till ordfrirande ftir stiimrnan valdes Michael

Sandberg.

$4. Val av sekreterare fiir stiimman
Till sekreterare ftir stzirnman valdes Birgitta Nordstrrim.
$5. Val av tvfi justerare, tiltika riistrflknare fiir stdmman
Till.justerare av dagens protokoll, tillika rrlstrriknare, valdes Roland Andersson och Bo
Lindstrcim.

$6. Styrelsens och revisorernas berlttelse
Styrelsen och revisorerna presenterade verksamhetsberiittelsen och revisionsberiitteisen.

Revisorema har gitt igenom samtliga sfzrelseprotokoll, styrelsen har avhandlat
m6nga fr6gor.
Fakturor och bokfciring har g6us igenom utan aninzirkning. Britt-Marie Norstedt har
till viss
del granskat bokfdringen.

$7. Ansvarsfrihet fiir styrelsen
Strimman beslrr"tade att ge styrelsen ansvarsliihet.
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$8. Framstiillningar

frin

Fr ams t rillning ar fr 6n s tyr

sfyrelsen eller motioner frfin medlemmarna

e Is e

n

1. Sortera matavfall eller inte
SRV erbjuder en diinst inaebiirande att vi borjar kiillsortera matavfall i siirskilda kiirl. (Det
innebiir inte att vi ska kompostera matavfall pi enskild eller samf;illd mark.) F<irutom den
rniljdvinst som uppkonlmer minskar avfallshanteringskostnaden med 6.463 kr. Forsta 6ret
miste investering gdras fdr kArl (i miljostation) samt pish6llare i fastigheterna" Matavfallet
ska liiggas i bruna papperspAsar (de liicker inte) ftlr att sedan kastas i karlen (bruna) ftr
matavfall.
Kostnaden med sortering beriiknas av SVR tlll68.475 kr/6r. Kostnad utan sortering beriiknas
en dkning om 10 kr/hus/mfrnad.

till T4.93Slalftr.Dettainnebiir

Fredrik Rehnvall, Brf VEstliden, inforrnerade om att Viistliden tecknat avtal med SRV
giillande kiillsortering av matavfall. SRV hade ett informationsneote om kiiilsorleringen och
SRV kommer giima och infonnerar om vi si iinskar. Pisar fiir matadall tillhandahfllls av
SRV. De finns att htimta i miljdstation altemativt att pAsarna kan hiirntas hos t ex F{emkcip.
Stiimman beslutade att ft)reningen ska brirja sortera matavfallet i enlighet med forslaget
SRV.

frin

2. Fiber eller Coaxialkabel
Richard Sundqvist redogjorde ftr tvi inkomna offerter ftjr fiberindragning (se skrivning
styrelsens verksamhetsberiittelse).

i

Fredrik Rehnvall, Brf Vastliden, informerade rtt deras husiigare har betalat 15.000 kr for
uppkoppling. Fcirberett for fiber i alla hus.
C entr

alr adi o - s e rv i c e, underl

ev er an t 6r t

ill

Te

li a :

-

I(ostnaden fiir fiberindragning 2ir ca 800.000 kr.

-

,A.vtalet med Cornhem sdgs upp, uppsiigningstid 3 m6nader. Kostnaden ftir Comhem,
70.000 krlitr, fcirsvinner, innebiirande att ett lAn pi 800.00 kr iir betalt pA ca 12 Ar (vid

Styrelsen ftiresl6r att samf;illigheten tar lan fi)r investeringskostnaden ftir fiberdragning,
digital TV-box samt ett basutbud med 7 TV-kanaler till samtliga fastigheter.

nuvarande r2inteliige).

-

Kabeln dras till en punlct i hallen, koket eller elcentralen, vilken bestiims senare. Vidare
dragning till ytterligare punkter far varje fastighetsiigare betala sjiilv.

-

TAnkt att dra fibern utmed husfasadema
dragningen gcirs over altangoiv.

-

Dyrast rir altemativet med dragning utmed alla forriden.

pi

framsidan. Uteplatser piverkas inte dfl f,rber-

I{abeln grZivs ner mellan gavelhusen.
Fast telefoni och larmanslutningar pflverkas inte"

Leveranstiden

n

6 mtnader. Tilltrade

till alla hus 2ir ett krav.

Stiimman beslutade att fiber dras in och att koaxniitet stiinss niir fibem iir installerad och
driftsatt.
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Altemativ fcil vilken otTert som stiimman ska rrista frir:
(1) Telia Oppen Fiber:
Kollektiv digital-TV starl med grundutbud 7 kanaler. M6nadsaveift
10 kronor/hushill. Ar,talstid 5 6r.
(2) Telia Fastighetsanslutning:
Kol lekti v di gital-TV Lagom, 22 kanaler, ko llekti',t bredband, ko llektiv
bredbandstelefoni, installationstrjiilp, kollektiv Telia Smart. Minadsavsift
299fu. Avtalstid 5 6r.
Stzimrnan beslutade

rtt

anta alternativ (1).

3. Miijlighet fiir sfyrelsen attta ut piminnelseavgift
Om styrelsen inte bevakar att samfiillighetsavgiften betalas kan den sirilv bli ersiittninssskyldig ftlr dessa skulder.
Fdreningens fordran har enligt lag basta riitt vid en exekutiv f<irsriljning av fastighetel. D6
behdvs fi med i debiteringsliingden att p6minnelseavgifter utgar vid p6minnelse om f<irsenad
betalning.

Ftir att kunna ta ut en sAdan avgift kriivs ett beslut om att ta ut piminnelseavgift har tagits p6
Arssteimman. Styreisen cjnskar diirftr att beslut tas om ratt attta ut eventuella kostnader, av
enskild medlem, i samband med att samfiilligheten behdver gi vidare rned rirendet att samftillighetsavgiften inte blir betald av giillande medlem.
Sttimman beslutade att styrelsen har rtitt att ta ut pfiminnelseavgift vid forsenad betalnine av
mdnadsavgift.

4. Fiirnyelse av E-gainavtal
Avtalet med E-gain giillande prognosstynring kiper ut i december i 6r. Prognosstyningen iir
ett hjiilpmedel for styrelsen att fblja samt styra temperaturerna i fastigheterna samt att vi f6r en
jiirnnare temperatur, di prognosstyrningen styrs via viiderprognoser och reglerar
viirmen vid
vtideromslag, temperatur, sol och vind. Klimatloggers har placerats i 4 fasfryheter, diir man
kan liisa av temperaturen i dessa fastigheter.
Satnf;illigheten har gjort en besparing pi firin-vzirmekostnadema som tiicker in avgiftema fdr
E-gains prognosstyrning. Om fltidet i fitin'vrirmeniitet blir injusterat kan prognosstynringen
nyttjas optimalt och strjrre besparingar p6. vrirmekostnaderna kan griras.
MAltemperaturen har idag hdjts med I grad (21-22 grader) di vissa fastigheter har lclagat
att det varit kallt inomhus samtidigt som vissa har haft det alldeles fcjr varmt.

pi

3-6rsr,'talet med E-gain kan siigas upp senast sista september. Om det inte det gors ftrnyas
ar,talet med 3 6r. Kostnaden under 2AI4 var 25.500 kronor.

Stiimman beslutade att fortsiitta med nuvarande ar.tal.

Gefi Norstedt bevakar ziven i fortsatningen E-gains prognosstyrning.

5. Injustering av viirme
Stiimman uppdrog 2AI4 At styrelsen att ta fram offerter pi injustering av flodet for att srikra att
alla medlemmar fir den viirme de ska ha samt att minska den evenfuella obalans i systernet
som leder till hdgre viirmekostnader ftir f<ireningen. Kravet var attinjusteringen inte slculle
trcuirnaJusieras av ensi<ilda fustighctsiigare. Styrelsen har tagit in r'lera offei"trr.*"" enclast
QSEC har en metod att siikra justeringen och varit en av fA om att lzimna offert utan att
genomfora en av ftireningen betald ftrstudie. Prisuppgiften liknar andra som styrelsen har f6tt
fclr injustering.
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Om f<jreningen
har ltimnat en

viil

offeit

gA vidare med

injustering av viirme enligt ovan anser styrelsen att
eSEC

sorn motsvarar vtrake'av. Observeras ska att endast injustering
sannolikt

inte kommer att lcjsa samtliga medlemmars viirmeproblem. Det kan fortfarande
finnas behov
av att byta tennostater etc. Men di rir det inte liingre en fi-6ga ftir styrelsen.
strimman beslcit att anta offerten fr6n esEC och gdra en injustering.

6. Parkeringsfrigan
Pi stiimman 2014 fick styrelsen i uppdrag att ghvidare med

en "mjuk linje" avseende
medlemmar och andra som parkerar inom omr6det. Om detta inte hade
avsedd eflbkt fram till
september 20i4 skulle styrelsen anlita parkerings-bolag. Inga instruktioner
gavs dock om
vilka regler som skulle gzilla. Under vintern har parkering inom omridet
bfgangvag och i
varit
legio,
avstiillda
bilar
har.tagit
)
upp
utrymme
pi
p-drick
och
klorb"anan krympt av
igkputt
bilar parkerade efter sista kurvan upp till omr€det. Trots flerapapekanden
till berrirda bilzigare
har parkeringen fortsatt.

Styrelsen yrkar darftir ft lj ande grillande parkeringsfrd.gan:

Inom omrddet (bommen):

-

Parkering i omridet, max X minuter ft)r av- och pAlastning, i dvrigt samma
regler
som kommunen tilkimpar.

-

Styrelsen ger parkeringstillstind ftir hantverkare, vid flytt etc.

Stiimman beslutade om max. 15 rninuter fbr parkering inom omridet, om ingen
aktivitet sker
ftr hantverkare och vid nytt etc. I dvrigt sarnma."gi"r ro*

vid bilen, samt tillst6nd
kommunen tilliimpar.

Stiimman beslutade att samftilligheten artalar med parkeringsbolag om
<jvervakning av
fortlevnad av parkeringsreglerna, skyltning och ftir utskrift av eventuell

kontrollavsift.

Pd kdrvcigen upp

-

till omrddet:

Parkeringsftirbudet kvarstir pA korviigen (fi6n den nedre viindplanen upp
till den
civre viindplanen) mellan Viistliden och Sirius, sarnma regler sim
kommunen

tilliimpar.

-

Samf;illigheten at\alar med parkeringsbolag om dvervakning av fbrtlevnad
av
parkeringsreglerna och for utskrift av eventuell kontrollavgii.

Stzimman beslutade om parkeringsftirbud
6vre viindplanen) Vristliden-Sirius.

p6.

krirviigen (frin den nedre viindplanen upp

till

den

Stiimrnan beslutade att samftilligheten at|ralar med parkeringsbolag om
dvervakning av
fortlevnad av parkeringsreglema, skyltning och ftir utskrift av eventuell kontrollavsift.

Pd P-dcick:

-

Parkering pa P-d?ick, Y dygn med P-tillst6nd. Parkeringsplatsen f6r endast
anviindas ftr uppstzillning av trafikduglig personbil.

-

samtliga medlemmar far kviuerautz antal p-tillst6nd.
Om ja till n6got av ftirslagen, hur minga P-tillstand och hur mfrnsa dvsns
parkering?

Sttimman besiutade om P-tillstAnd ftir 3 dygn samt att parkeringsplatserna
endast f6r anviindas
ftir uppstrillning av trafikduglig personbil
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Stiimman beslutade att samtliga medlemrnar far kvittera ut 1 st P-tillstind per hush6ll.
Stiimman beslutade att P-automat skulle uppsEittas vid infarten
medlemmar med fler 'an2bllar.

till

P-dAck for grister eller

Stiimman beslutade att samfiilligheten avtalar rned parkeringsbolag om overvakning av
fortlevnad av parkeringsreglerna, skyltning och fdr utskrift av eventuell kontrollaveift
(samma regler som kommunen tilliimpar).

-

Mtljlighet ft)r styrelsen att fi'amstiilla tiil kommunen om bortforsling av fordon
sorn stAr inom samf;illt omrflde (i ornr6det, pi k<irviigen samt P-dtick) rnot
giillande regler.

St?imman beslutade att ge styrelsen mojlighet att framstalla till kommunen om bortforslins av
fordon som st6.r inom samftillt ornr6de.

-

Of-rjrsdkrade bilar i parkeringsgaragen iir potentiellt mycket problematiska.
Styrelsen ser en stadgeiindring rned krav pi fdrslikring sorn nddviindig. Ar detta

rndjligt?
Sttirnman beslutade orn stadgeiindring betrziffande ofiirsiikrade bilar i parkeringsgaragen.
Beslutet miste rrjstas om pA yfterligare en stzimma.

7. utredning om eluttag ftir motorvdrmarc/laddning av elmotorer
Antalet elbilar/laddhybrider har tikat rnarkant de senaste iren. Vi har ftr niirvarande inte
m<ijlighet att anviinda dessa miljdvrinliga alternativ. Inte heller kan vi rninska miljcipAverkan
niir vi kdr genorn atl starta rned en varm rnotor eller ens en varm kup6.
Styrelsen tjnskar stiirnmans uppfattning om medlemmarna ska klara sig utan dessa mojligheter
eller ska 2015 6rs styrelse uheda mtljligheten att siitta upp eluttag fbr motorvtirmare/laddning
av elmotorer?
Stiimman beslutade att styrelsen ska utreda kostnaden fdr installation av motorviirrnare sarnt
<jvervaka standardisering av uttag for laddning av elmotorer, vilken viintas fiirdie inom 1-2 Ar.
Magnus Eriksson bevakar fr6gan.

Fredrik Rehnvall, Vtisttriden, framforde rinskemil om att Viistliden fAr ta del av v6r utrednins i
frfigan.

Mdtioner
1" Arbetsgrupp fiin vinterunderhill
Foreningen bor tillstitta en arbetsgrupp alternativt anstiilla ett par personer som skoter och tar
hand om vinterundei'h6llet i fcireningen. Arbetsgruppen blir iiven den fcirleingda affnen mellan
ftireningen och snrirrljningen.

Frigan bordlades d& inget intresse anmzildes fi6n stiinernodeltagarna.

2. Boulebana
Strimman rcistade nej

till frirsiaget om byggande av en boulebana.

3. Triidfiillning
Eftersom motionsstzlllaren Tina Kaktus inte var nrirvarande pA stzimman behandlades inte
motionen.
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$9. Arvoden till styrelse, revisorer och personer med speciella ansvarsomriden
Arvoden enligt styrelsens forslag i handlingama

till

Arsstlimman godkZindes.

$10. Styrelsens fiirslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringsliingd
Styrelsen presenterade resultat- och balansrapport samt forslag pi budget och
bekrriftade att fdreningens ekonomi iir god.
Stiimman beslutade aff faststtilla fdrslag

till

budget.

L1. Val av styrelse och styrelseordfiirande
St2imman godkiinde enhailigt valberedningens forslag enligt nedan:

Ordfiirande:

Erik

Glimtoft

nyval

2

Carina Friborg
1 Ar kv
Anna Cornelius
qrual
Tony Conradsson nyval
Richard Sundqvist nyval
Benny Britten-Austin nyval
Magnus Eriksson
nyval
Korn6l Varju
nyval

Kassor:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Suppleant:
Suppleant:

Ftr

Mv 68

2

110
106

1

18

Fn
ir ffllnadsval
2 Etr
1 6r*
1 Ar
1 ir

48
22
46
14

+ Deffa val gdrs ftjr att skapa en 3-3 styrelse, vilket innebZir
att det alltid Ar 3 personer kvar ndr
3 personer ges meijlighet till att avgi efter fullfrljd mandatperiod. Detta ftjr med sig att en stdrre
mtijlighet ges till ftirdelning av arbetsuppgifter inom styrelsen. Frir vi ska vara medvetna om af,r
deltagarna i ovanstiende funktioner dven har en vardag som ocksi ska kunna hanteras.

Siledes infinner sig 3-3 frjrhillandet
vriljs in pA tvi 6r.

till val

av stlrrelsen under sldmman2016

di

denna ledamotspost

12.Yal av revisorer
Rcvisorer:

Hans Peipke
Mats Andersson
Anders Lindblorn

Suppleant:

omval
omval
1 Ar omval

Mv112
40

1 frr
1 6r

62

Val av a) valberedning, b) triidgirdsgrupp, c) grannsamverkan
a) Valberedningen: Matz Lilja
1 ir ftr ev. omval
Mv
IJlf B6lja
I 6r frir ev. omval
13.

Anders Lindblom

b) Trfldgirdsgruppen: Maris Sundstrdm
Elisabet Karl6n

c) Grannsamverkan

z

Matz Lilja
Elisabet Karldn
Ulf Bcilja

1 6r f<ir ev.

I
I

6r omval
6r omval

1 &r

I
I

omval

10

58

52
54
100

omval

10
100

6r omval
6r omval

<o

J()

14. Grannsamverkans rapport
Grannsarnverkan har utarbetat en skrivelse med information och rid
medlemmar, vitrken bifogas protokollet.

till

Sirius samf;illishets
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15. Triidgirdsgruppens rapport
TrzidgArdsgruppen har liimnat en skrivelse med information om sitt arbete under 6ret, vilken

bifogas protokoliet.

16. Ovriga frigor
Birgitta Majby framftirde

enpresenning borde liiggas river barnens sandlidor vintertid.
Betongklumparna ltlr rzicket till gSngrampen sitter lcjsa. Ska Atgiirdas i v6r.
afr.

Bo Lindstrtim framforde att i utdelad information om stiiddagar st6r att stiidningen Zir
obligatorisk. SA iir inte fallet men det eir dnskviirt att sarntliga boende deltar i ft)ienineens
skritsel av omr6det.
Hans Peipke framftirde ett tack

till

st5nelsen frir det gedigna arbete som nedlagts under 2014.

17. Meddelande om plats diir stiimmoprotokoltet hfrlls tillgiingligt
Protokollet delas ut till samtliga fastighetstigare och finns i original hos styrelsens ordf6rande.

18. Stiimmans avslutande
Avgiende styrelseledam<iter altackades med blommor.
ordftiranden for stiimman tackade de nzirvarande och avsiutade mritet.

Vid protokollet:
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Sirius irsstrmm a 2015_A3_26

-

-tJnder

det gingna 6ret bar vi saii upp miladsinrtmation fti.' polisea
och BRA
(br-ottsftrebyggalde ridet) i Botkyrka kommul- Detta Er eti
ayhetsbrev soa dish.ibrieras
samtliga kootaktombud i ga_alsamve.tkaagrupper inom kommrnenEit uppehill sker av deana infonnation imder sommarens se.nesterpaiodAulagei siitts upp pi vir
pA huset ftr sophanteringen-'

till

"nslag$ravta

De[ har dvea monierats ido;:naiionsaaslag
'rrdm bilea sjE!v!:'pi samtliga fu:a gni,da,

iiu

Det har ocksi satts upp ivi siyckel informationssHvelser p6
aaslagstavlao om oegentligheter
vrir-t omrade sairlt aven narorrade iddver de6a har dven en
skr-ivelse delais ui i brevlidan till
saatliga boeitde.

i

Deiabroit son sker g6rs nestadels via eaGd6n-a.- i bdde villor
och flerfanilishus.
En irellEng brytskeoa pi eatr€ddiren kunde tuorigen h" fr.hi"d*ti{b;a=iliot*o"a
Som ea ytteriigae Eigard kair rnaa montera "*agr sk*vat',
i
respehive
fiimter vilket ytierligare Srw6rarara plocka u fiistrkassettenEatrdd(irreo och alian diirren ir dom svagaste pu-nlcr.ema
i husets skalskydd och det €cker i
e.8"ga faJl med en slar:vmejsel fir att ta sig ;n i bos-*adea-

r*u""G"i*"t

Det har tamrtrts iidigar-e men',81 att Bpptepas om
nodvandigheten att alltid meddeia siaa
grannar am nai ma,' dr borlrest samt adr mas

koumer dllbaka D...oto-Rull maa griia sig
nibar i den hFndelse att det fuiader afuot hemmavid
Soa ett liiilpmedel till detta dr medlemsfirteckningen som fin*s
inom samfiiiigheiea och
som aila ska haffitr del avDet arsale,ries lnskvart {hjalp fin sjdlvhjdlp) ati du
somb-oen de omgkende medderar sfiirelsen
om olika slag av finiadringa.l
oy e-po*t"e."sg mobilaunoner rnm. s; ait nAmnda
'
dok:meni dr s5. aktuelii som det"*"nu ba.-a Ar m6jLgl
AJlt ftr alt graamaaverkaoif6a ska fimgera soJAen goda
tanke dei dr,
krilg dena kosUadsfria fi ukf icnSirius den 20 fehrari 2015.
Gruppen

fir

Sirius Graansamverkargrupp

Maiz Lilja-, Lisa Kofldn oelz UtiBolja..
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o'r,
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Trfidgirdsgruppens arbete under Z0l4
Under 6ret har vi regelbundet bytt ut och planterat blonrmor i krukoma i omr.&det
och hjalp
med att h6"11a rabafter och buskar i toim.

till

Scheman for ansvarsomriden under sommartiden har larnnats ut till de
boende. AIia har gjort
sin del och det har giort att omrAdet sett trevligare ut. Om ni iir bortr-esta
eller om ni inte harmdjlighet att skota ert anwar under en tid, be giima era granna.r om hjzilp
el1er oss

i

trridgirdsgruppen.

Vira iterkommairde sttiddagar iir som vanligt tlevliga och sociala tillfiilien, men
mycket och
hart arbeta hinns ocksfl med. Under 2014har det vanliga gjorts som
afi beskiira buskar och
rensa och sopa osv- Rabatten vid G-ltingan f;irdigstiilldes, lekplatsen
vid bommen fick sig ett
ansiktslltr och mer kommer urder 2015. Ett stort jobb har varit och kommer
altvarasliinten
vid bommen. Under 2014 gtrordes det viktiga gr*a;obb"t for aft fa bukt
med a1lt ogriiS och
rinder vf;ren kommer det fiirdigstzillas med sten, bark och v?ixter
Fdrhoppningsvis gor det att entrdn till vflrt omride kommer se h-evligare
ut och matcha det
owiga nya som anlagts i det omr6.det, s5. som ramlen, gangen och buskarna
vid lekplatsen.
Tack

ftr

det hiir 6ret!
Vi ser fram emot ett nytt ar, med hztuligt vzider och energisk och glad uppslutning
stiiddagar.
/Tradgfrrdsgruppen
Maria Sandstrom
Elisabet KarlLn
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till v6ra

