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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016.
Under verksamhetsåret hölls ordinarie stämma med delägarna den 12 april 2016.

Styrelsen
Vid föreningsstämman 2016-04-12 utsågs följande styrelse:
Från fastigheterna i
TALLEN

Myrna Grönberg Widell

ledamot

EKEN

Peter Johansson
Annika Johansson
Jaime Arias

ledamot
ledamot
ledamot

VALEN

Annika Nilsson
Lars Jozic

ledamot
ledamot

EKEN
VALEN
VALEN

Daniel Ek
Margareta Kraft
Therese Sjöberg

suppleant
suppleant
suppleant

Till ordförande valde stämman Myrna Grönberg Widell.
Styrelsen har inom sig utsett följande funktionärer:
Vice ordförande Annika Nilsson
Kassaförvaltare Lars Jozic
Sekreterare Annika Johansson
Under året har 15 protokollförda styrelsemöten genomförts och dessutom informella
arbetsmöten och mejlkonversationer.
Revisorerna
Revisorer för 2016 år har varit Ulla Luin (Eken), föreningsintern (lekmanna-) revisor och
Mats Jakobsson, (BDO, köpt tjänst).
Suppleanter har varit Adrianne Larsson, (BDO, köpt tjänst) och Sune Linder (Valen)
föreningsintern (lekmanna-) revisor.
Valberedningen
Inför årsstämma 2016 agerade styrelsen som valberedning. Valberedning inför årsstämman
2017 har varit Fredrik Bergemalm (Valen), Christian Schaub (Eken) och Linda Linfield
(Eken).
Medlemsinformation och medlemsmöten
Årsstämman hölls den 12 april 2016. Skriftlig medlemsinformation har delats ut i brevlådorna
14 gånger under 2016, inräknat protokoll från stämman. Dessutom ligger delar av
informationen ute på hemsidan.

Ekonomi
Handläggare: Lars Johansson-Jozic
Värme och vatten
Föreningen köper in värme och vatten, värmeväxlar och distribuerar till de 178 fastigheterna.
Förbrukningen av värme, varmvatten och kallvatten mäts i varje fastighet, och debiteras till
inköpspris kvartalsvis i efterskott. Övrig gemensam förbrukning av värme och vatten delas
lika, och beslut om belopp tas på årsstämman. Föreningen har en buffert av balanserade
årsresultat, och betalar inköpen månadsvis, medan kvartalsavgifterna kommer in senare.
Beräkningen av pris för varmvatten och beräkningen av gemensamma värme-vattenkostnader
görs av styrelsen i budgeten (eller senare, om inköpspriset höjs under året). För år
2016 blev kostnaderna för värme och vatten 3 393 343 kronor.
Underhåll enligt underhållsplan
Långsiktigt underhåll är stora utgifter, som inte kommer varje år, men som planeras enligt en
flerårig underhållsplan och ses över varje år. Exempel är värmesystem, mätare, gemensam
fastighet med panncentral och rensning av avloppsbrunnar.
Kostnaderna ska delas lika mellan de 178 fastigheterna, via kvartalsavgifterna och tack vare
underhållsfonden kan de fördelas jämnare mellan åren.
För år 2016 var underhållsarbeten för 808 000 kr planerade. Några planerade arbeten har
uppskjutits till ett senare år. Totalt 406 327 kr är använda till underhåll under året. Årsavgiften
för underhåll var 540 230 kr.
Driftskostnader inklusive arvoden
Driftskostnader inklusive arvoden delas lika mellan de 178 fastigheterna. Styrelsen budgeterar
kostnaderna, och budgeten ligger till grund för debiteringsunderlag, som beslutas på
årsstämman. Totalen för dessa kostnader blev 1 014 660 kr, mot budget på
1 041 100 kr.
Kostnader som brukar gå bra att budgetera är kabel-teve, el-kostnader, mätningskostnader,
revision, försäkring mm. Styrelsearvoden beslutas på årsstämman.
Övrigt:
Vår samfällighetsförening har mätning av fastighetsägarnas förbrukning värme och vatten och
vi debiterar avgifter för förbrukningen i efterskott. Vid bokslutet behöver vi ha en buffert
på halva årskostnaden för inköp av värme, för utbetalningar fram till början av maj när
kvartalsavgifterna kommer in.
Det sista lånet för fibern togs omkring 14 mars, då projektet drog ut på tiden fick vi
slutfakturan då.
Efter årets amorteringar på lånen så är det aktuella lånet som återstår 1 782 563 Kr.
Eftersom avtalet med HQV sagts upp under året så har vi ett nytt projekt igång för att använda
Metry som leverantör av mätdatat, och med hjälp av en integration mellan Metry och Fortnox
så kan vi själva göra faktureringen.
Dock så är inte allt klart och därför fick vi debitera ut rörliga kostnader för fjärde kvartalet
med samma förbrukning som perioden föregående år.

Extern förvaltning
Handläggare: Annika Nilsson
I maj 2016 tecknade Fårdala samfällighet avtal med HSB om teknisk och markförvaltning
omfattar bl.a.
 Löpande tillsyn av våra anläggningar för värme, vatten, avlopp och eldistribution för
att garantera funktion och energiekonomi, förslag till åtgärder, upphandling av tjänster
för underhåll och uppgradering av anläggningen
 Dygnet runt jourverksamhet vid störningar i vatten och värmesystemet. Problem som
avser fastighetsägarens ansvarsområde debiteras denne (enligt fastighetsrättslig
beskrivning).
 Möjligheter för fastighetsägare att anlita HSB för privata ombyggnader i husen
 Löpande tillsyn och skötsel av alla grönområden, belysning, vägar, mm och förslag till
underhålls- och förbättringsåtgärder, slamsugning, asfaltering mm
Avtalet är på två år med 6 månaders uppsägning. Styrelsen avser att utvärdera samarbetet
efter 1½ år (augusti-september 2017) och att därefter bestämma om vi går vidare med avtalet.
Hittills har jourverksamheten fungerat utmärkt medan samarbetet kring det långsiktiga
underhållet fortfarande utvecklas. Styrelsen har även undersökt möjligheten att anlita HSB för
ekonomisk förvaltning. Detta var inte möjligt under 2016 på grund av tekniska svårigheter för
HSB att hantera våra kvartalsavier. Detta problem ser ut att kunna lösas framöver. Styreslen
fortsätter att undersöka möjligheterna.

Samfällighetens rör
Mätning och underhåll
Handläggare: Peter Johansson
På styrelsens uppdrag har HQV Energiservice under januari-september samlat in och
datorbearbetat mätvärdena samt tagit fram debiteringsunderlag för respektive delägare. Som
medelats sades avtalet med HQV upp efter kvartal 3, 2016. Föreningen har därefter
uppgraderat mätsystemet för att kunna läsa av mätarna med större säkerhet och tätare intervall
via vårt fibernät. Vi samarbetar nu med företaget Metry för att slutföra installationen av det
nya systemet.
Upptäckta fel på mätare och överföringsutrustning kommer framöver att bytas ut av HSB som
vi nu samarbetar med.
Vi har som mål att byta ett större antal vattenmätare varje år i förebyggande syfte eftersom
flera mätare är gamla och har nått sin beräknade livslängd.
Under 2016 har vi inte bytt några mätare på grund av att vi saknat tillförlitlig information om
det nuvarande mätarbeståndet.. Mätare för 40 hushåll är inköpta och ska börja bytas nu under
våren i HSB:s regi.
Under året har vi tagit in två offerter för byte av våra värmeväxlare i undercentralen i A65.
Offerterna ska nu med HSB hjälp gås igenom så vi får ett bra underlag för upphandlingen.
Bytet förväntas ge oss en bättre effektivitet i undercentralen, bättre mätdata samt även lite
mindre kostnader för fjärvärmen.

CIVIS
CIVIS är ett EU projekt som började 2014 och blev klart i slutet på 2016. I projektet
samarbetade organisationer och universitet från sju olika länder i Europa; Italien som var
projektansvarig, England, Holland, Portugal, Finland, Tyskland och Sverige. CIVIS
fokuserade på användning av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) för att
minska energianvändningen och miljöbelastningen i bebyggelsen. Fårdala
samfällighetsförening var ett av fyra område som testade ny teknik och nya sätt att använda
teknik för att förenkla energieffektivisering och energieffektivt beteende. I Fårdala området
installerades två olika system, Smappee som övervakar elanvändning och MAX! EQ3 som
kontrollerar inomhustemperatur och indirekt påverkar värmeanvändning med hjälp av smarta
termostater. Det var 10 familjer som installerade Smappee och 32 familjer som installerade
MAX! systemet i deras hus.
Resultat från Smappee systemet presenteras i Figur 1 och visar att några hushåll minskade
elanvändningen medan de flesta inte hade någon märkvärd minskning av elanvändning.

Figur 1: Elanvändning från 10 hus i Fårdala

Installationen av MAX! systemet startades i december 2015 och pågick under våren 2016.
Figur 2 visar MAX! gränssnitt och temperaturer i olika rum i ett hus i Fårdala.

Figur 2: MAX! gränssnitt och
temperaturer från ett hus i Fårdala

Analysen av värmeanvändning från 25 hus gjordes under kvartal 1 och 2 år 2016. Data från
kvartal 1 och 2 från år 2015 användes som referens för jämförelse. En normalårskorrigering

av energianvändningsdata från 2015 och 2016 gjordes för att jämföra energianvändningen
mellan olika perioder oberoende av utomhustemperaturen. Figur 3 visar värmeanvändning i
11 hus från Eken under kvartal 1 och 2 och deras normalårskorrigerade energianvändning

Figur 3: Värmeanvändning från 11hus från Eken

Figur 4 visar värmeanvändningen i 9 hus från Tallen under kvartal 1 och 2 och deras
normalårskorrigerade energianvändning.

Figur 4: Värmeanvändningen i 9 hus från Tallen

Figur 5 visar värmeanvändning i 5 hus från Valen under kvartal 1 och 2 och deras
normalårskorrigerade energianvändning.

Figur 5: Värmeanvändning i 5 hus från Valen

Figur 6 visar procentuella skillnaderna i energianvändningen för både första och andra
kvartalet 2016 i jämförelse med referensfallet. I genomsnitt minskade värmeanvändningen
med 8 % första kvartalet medan värmeanvändningen för andra kvartalet minskade med 17 %.
Figuren visar också att några hushåll ökade energianvändningen i jämförelse med referensen.
Orsaken till detta skulle vara temperaturinställningar i några rum, helt stängda termostater i
några förråd och rum innan MAX! systemet installerades eller problem med batterier i
termostaten i hus E7 i figur 6.

Figur 6: Procentuell skillnad i energianvändningen i 25 hus i Fårdala

Några Slutsatser från projektet är att de flesta familjerna som installerade Smappee tyckte att
systemet var komplicerat och otydligt och att det var svårt att hittat olika elutrustningar i
Smappee som påverkade elanvändningen.
De flesta familjer som installerade MAX! hade en positiv inställning till systemet och kunde
via Appen eller datorn ändra temperaturer i olika rum i huset. Några familjer hade problem
med temperaturer och upplevde att det var kallt eller varmt i några rum när väggtermostaten

reglerade temperaturen i flera rum samtidigt. Några andra stördes av ljudet när termostaterna
kalibrerade på natten.
Det mänskliga beteendet påverkar energianvändningen i hushåll och det finns en stor potential
för att minska energianvändning genom användning av informations- och
kommunikationsteknologi (IKT) som kan påverka hushållens beteende som CIVIS projektet
visade.
Mera information om CIVIS projektet hittar ni på projektet hemsidan
http://www.civisproject.eu/
Professor Björn Palm, Doktorand Omar Shafqat och Universitetslektor Jaime Arias från
Institutionen för energiteknik, KTH vill tacka alla familjer som deltog i projektet samt
Styrelsen i Fårdala samfällighetsförening för stöd och engagemang i CIVIS projekt.

Energi- och vattenförbrukning
Vattenförbrukning
Handläggare: Peter Johansson
Samfälligheten får sitt kallvatten från kommunens nät via fyra anslutningspunkter, där
mätning sker. Inköpspriset har varit 24,24 kr/m3.
Varmvatten framställs i panncentralen på Akvarievägen 65.
Förbrukning av råvatten under året var totalt

21 543

m3

100%

Förbrukningen fördelas enligt följande:
Uppmätt kallvatten hos delägarna

12 449

m3

57,8%

Uppmätt varmvatten hos delägarna

6 165

m3

28,6%

166

m3

0,8%

2 763

m3

12,8%

Tvättstuga
Mätförluster, påfyllning av värmesystemet, läckage,
mm.
(OBS! För tvättstugan är det både varm- och kallvatten.)

12,8%

Vattenförbrukning

0,8%
Uppmätt kallvatten hos delägarna
Uppmätt varmvatten hos delägarna

28,6%

57,8%

Tvättstuga
Läckage, påfyllning av värmesystemet, mm.

Energiförbrukning
Handläggare: Peter Johansson, Jaime Arias
I panncentralen, Akvarievägen 65, värmeväxlas inkommande fjärrvärme till värmevatten och
tappvarmvatten. Värme- och tappvarmvattnet fördelas sedan ut via ett kulvertsystem till
respektive delägare. Leverantör av fjärrvärmen är Vattenfall.
Inköp av fjärrvärme sker enligt tidigare stämmobeslut enligt taxa rörligt pris. Under 2016 har
Vattenfalls ändrat sin prismodell till en mer komplicerad. Energipriserna varierar nu över
året. Hela modellen finns beskriven på vattenfalls hemsida
https://www.vattenfall.se/foretag/fjarrvarme/priser/fragor-och-svar-prismodell/

Energiförbrukning
Energipriset var inkl moms:
Under året inköptes/förbrukades totalt
Årets förbrukning fördelas enligt följande
Husuppvärmning:
Tappvarmvatten:
Förluster:
Varmvattencirkulation (VVC)
Uppvärmning av tvättstuga och
värmecentral samt kulvertförluster

1,003
3 203 460

kr/kWh
kWh

100,0%

1 987 753
421 649

kWh
kWh

62,1%
13,2%

82 517
711 541

kWh
kWh

2,6%
22,2%

Nedan visas en graf över hur energin har fördelat sig.

Energiförbrukning
Husuppvärmning:

22,2%

Tappvarmvatten:

2,6%
13,2%

62,1%

Varmvattencirkulation (VVC)

Uppvärmning av tvättstuga och
värmecentral samt kulvertförluster

En jämförelse av förbrukningen de senaste 10 åren ger följande resultat:

MWh
2007
3 468

2008
3 151

2009
3 364

2010
3 865

2011
3 240

2012
3 427

2013
3288

2014
3114

2015
3084

2016
3203

Medelförbrukningen för de senaste 10 åren är 3 320 MWh.

Förbrukning och kostnader per fastighet (energi, vatten)
Handläggare: Peter Johansson, Jaime Arias
Delägarna skall med dessa uppgifter få möjlighet att jämföra sin förbrukning såväl inom sitt
eget område som med övriga områden inom samfälligheten.
Tabell visar medelvärden av förbrukning och kostnader för värme, varm- och kallvatten år
2016.
Förbrukning,

(alla värden är per hus)

Jämförelse mellan
områden
Område

Värme
kWh

Varmvatten

Kronor

m3

Kronor

Kallvatten
m3

Kronor

Valen

14 461

14 316

35,4

3 101

79,5

1 927

Eken

9 890

9 791

35,9

3 144

69,2

1 677

Tallen

10 222

10 119

33,3

2 919

65,1

1 579

Vägt medelvärde

11 167

11 055

34,6

3 034

69,9

1 695

(hela Fårdala SFF)

Förbrukning Varmvatten jmf

Förbrukning kallvatten jmf

Tallen
31%

Valen
37%

Tallen
32%

Eken
32%

Valen
34%
Eken
34%

Förbrukning värme jmf

Tallen
29%

Valen
42%

Eken
29%

Delägarna har under 2016 debiterats:
- för värme
0, 99 kr/kWh
- för tappvarmvatten 87,60 kr/ m3.
- för tappkallvatten
24,24 kr/m3

Energirådgivning
Styrelsen har sökt bidrag från Energimyndigheten (EU bidrag) för en energikartläggning som
syftar till att se över vår energianvändning och föreslå vad vi kan göra för att minska våra
energikostnader, både i distributionen och i de enskilda fastigheterna. Förfrågningsunderlag
har skickats till ett antal rekommenderade konsulter. Kartläggningen genomförs i början av
2017.

Budget 2016
Pris

Utfall 2016
Värme

802

1002,5

0

0

Flöde

Pris

24,24

Energi till VV

64,00 kWh/kbm

Energi till VV

63,71

(kr/m3)
3

24,24

(kr/m )

87,60

(kr/kWh)

0,99

Kallvatten

1700

m3

41 208

Kallvatten

Varmvatten

300

m3

26 280

Varmvatten

748 000

22,0%

740 520 808 008 kr

12 500

m3

6 500

3

2 236 000

m

kWh

303 000
569 400
2 213 640 3 086 040 kr

24,24

VV

(kr/m )

88,14

Värme

(kr/kWh)

1,003

Värme

2 476

m3

60 007

454

m3

39 981

794 058

kWh

796 440

12 449

m3

301 766

6 165

3

540 011

896 428 kr

Kallvatten
Varmvatten
Värme

1 987 753

m

kWh

1 967 875

2 809 651 kr

Kostnad

Kostnad

Fjärrv flöde

3

Intäkt

Intäkt

Fjärrv energi

(kr/m3)

KV

Förlust

Förlust

Kallvatten

kWh/kbm

Priser (Kostnad)

Värme

Värme

0

Kallvatten

VV

Varmvatten

Flöde

24,24

KV

Kallvatten

1003

Kallvatten

Priser debitering

Värme

Värme

21 000
3 400 000
130 000

m3
kWh
3

m

509 040
3 408 500
0 3 917 540 kr

Kallvatten
Fjärrv energi
Fjärrv flöde

21 543
3 203 460
123 829

m3
kWh
3

m

522 195
3 213 070
0

3 735 266 kr
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Förlust

Per hus

Förlust

och kvartal
831 500

Vattenavgifter 2016

1 168 kr

a) Fast avgift (vattenmätare 4 st) 1036 kr/år

Per hus
och kvartal

925 614

1 300 kr

b) Avgift, levererat vatten 24,24 kr/m3

c) Bostadsenhet/lägenhetsavgift 926 kr/år
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Fastigheten Akvarievägen 65
Handläggare: Daniel Ek
Fastigheten Akvarievägen 65 (A65) inrymmer värmecentral, tvättstuga samt två rum. Ett
rum används av styrelsen. Det andra rummet är uthyrt till Fårdala träffpunkt som möteslokal.
Tvättstugan utnyttjas av samfällighetens medlemmar. Återstående utrymmen disponerar
samfälligheten som förråd.
Trident Industri AB installerade en under våren en rullstolsramp till entrén till A65.
HSB bytte ut ett stuprör under sommaren då det befintliga hade skadats.
Ryds Glas installerade under sensommaren en ny port till pannrummet då den gamla var helt
uttjänt.
På UC M83-85 behöver taket bytas, styrelsen har tagit in offert via HSB. Arbetet har inte
påbörjats då alla parter inte har lämnat sitt godkännande.
Under hösten skedde ett inbrott i pannrummet men ingenting av samfällighetens egendom
har blivit stulet. HSB åtgärdade skadan som uppkom vid inbrottet.

Vägar, snöröjning, grönområden, vägbelysning, skyltar
Handläggare: Myrna Widell, Margareta Kraft, Annika Nilsson
Snöröjning
Tyresö Gräv och Schakt skötte snöröjning och sandning under vintern 2016. I vägskötseln
ingår även ytorna för garagesamfälligheterna Fårdala -Hajen (134 garage) och Valen (44
garage). Vi är i stort nöjda med deras arbete och avser fortsätta med dem. De problem som
uppstått är plogning av vägen vid M1-M3 samt återkommande problem med snöhögar
utanför garage bakom Myggdalsvägen 107. Styrelsen har följt upp dessa klagomål med
företaget.
Grönområden.
Styrelsen har tillsammans med HSB gjort en översyn av alla vägar och grönområden i maj
och oktober, då planering av åtgärder diskuterats och dokumenterats i marksyns-protokoll.
Arbete har sedan utförts enligt plan. Några piskställningar har tagits bort. Ogräs runt A65 har
ersatts med sand och singel. Sänkning av avloppsbrunn utanför Korallvägen 19.
En offert har begärts för att ta fram en trädvårdsplan då många träd i vårt område blivit
gamla och höga. Styrelsen beslutade att avvakta eftersom det inte bedömdes vara en
prioriterad fråga 2016.
Vägar och trafiksäkerhet
Den arbetsgrupp som tillsattes på stämman 2016 har utarbetat ett förslag till enhetlig och
förbättrad trafiksäkerhetsskyltning i området. Styrelsen godtog förslaget och skyltar har
införskaffats. De sätts upp vid alla infarter till vårt område. Valen kommer även att sätta
upp betongsuggor mot den kommunala parkeringen. Farthindren har målats. Skyltarna om
att sandning av gångvägar inte görs (sattes upp vintern 2015/2016) var för klena i
14

konstruktionen och har inte satts upp vintern 2016/2017.
Parkering
Det är fortsatt problem med parkering inom området. Styrelsen har gått ut med information
om gällande regler både till enskilda fastighetsägare och till alla i samfälligheten. Styrelsen
har informerat om att häckar behöver hållas kortklippta på ställen som kräver sikt (hörn).
Styrelsen har också varit i kontakt med kommunen för att försöka få tillgång till fler
parkeringsplatser (den kommunala parkeringen vid Hajstigen). Tyvärr krävs
detaljplaneändring för att överlåta eller hyra ut den marken till vår samfällighet. Däremot
tillåter detaljplanen två-våningsgarage framför Fårdala skola och garagen vid sidan av A65.
Styrelsen fortsätter att arbeta för en långsiktig lösning på parkeringsproblemen. Samarbete
med garagesamfälligheterna i detta är givetvis nödvändig.
Belysning
Armaturer har bytts vid behov och en lyktstolpe har bytts sedan den blivit påkörd. Styrelsen
har diskuterat att anlita en belysningskonsult som ser över belysningen i vårt område. På
flera ställen är belysingen inte tillräcklig. På grund av tidsbrist sköts denna fråga till 2017.
Städdagar
Städdagar i områdena Eken och Tallen har organiserats av styrelsen tillsammans med
frivilliga boende i de två områdena (134 fastigheter), enligt beslut på en tidigare årsstämma,
med en dag på våren och en på hösten. Motsvarande städdagar i området Valen (44
fastigheter) handläggs av en separat förening.

Kabel-TV
Handläggare: Annika Nilsson, Daniel Ek
Från och med 1 december 2016 har samfälligheten tecknat 3-års avtal med Ownit att leverera
basutbud av TV via den vita tjänstefördelaren som installerats i alla fastigheter (99 kr per
fastighet och månad). Gratis TV-boxar har delats ut till samtliga fastighetsägare för att vi ska
kunna koppla upp oss mot denna tjänst. Den tidigare tanken att koppla in Ownits TV via det
gamla Comhem uttaget visade sig vara tekniskt och ekonomiskt ofördelaktigt. Istället beslöt
styrelsen att förlänga avtalet med Comhem för att få en successiv övergång och inte orsaka
problem för dem som ser fördelar med Comhem (27 kr per fastighet och månad). Det innebär
att både Comhem och Ownit basutbud erbjuds under en övergångsperiod om minst ett år. Det
har varit en del inkörningsproblem med Ownit TV. De som inte har Ownit bredband har
ibland haft svårt att få igång sin TV-box. Störningar av andra trådlösa nätverk i fastigheten
har förekommit. Frysningar av TV bilden förekom inledningsvis innan signalstyrkan
anpassats. Ownit har bistått med stöd på plats och via kundtjänst. Alla har haft möjlighet att se
Comhem basutbud under tiden som problemen pågick. I dagsläget har 106 fastigheter kopplat
in sig på Ownit TV.
Fastighetsägarna har erbjudits kabeldragning till fast pris via Centralradion. Ca 60
fastighetsägare antog detta erbjudande.

Fiber
Handläggare: Annika Nilsson, Daniel Ek
Under 2015 installerades ett fibernätverk som samfälligheten har köpt. Under våren 2016
besiktigades installationen av Christian Schaub (dåvarande ordförande i
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samfällighetsföreningen) och alla ritningar och tekniska beskrivningar överlämnades. Ownit
upphandlades som leverantör eftersom de har konkurrenskraftiga priser och vi har fått ett
mycket bra avtal som ger högsta bredbandshastighet till en låg kostnad. Att vi har köpt vårt
eget nätverk gör att vi inte är beroende av operatör. När kontraktet går ut 2018 kan vi
upphandla en ny operatör vilket ger oss konkurrensfördelar.
134 fastigheter har hittills anslutit sig till bredband via Ownit. Fibernätverket hjälper oss
också att på ett säkrare sätt avläsa mätarna för värme och vatten som sitter under våra hus.
Under 2017 kommer vi att kunna följa förbrukningen via internet.

Logga och medlemsregister
Styrelsen har tagit fram en logga för föreningen (ingen kostnad). I samband
med utlämning av TV- boxarna samlades e-postadresser in som läggs i
föreningens medlems register. De kommer att användas för framtida utskick
av meddelanden till fastighetsägarna. Tills vidare kommer meddelanden att lämnas både i
brevlådan och elektroniskt. Succesivt övergår vi till elektroniska meddelanden för dem som så
önskar.

Hantering av samfälld mark
Styrelsen har fått frågor om regler för användning av samfälld mark och utreder nu vilka
alternativ vi har enligt gällande lagstiftning.

Nycklar
Handläggare: Daniel Ek och Myrna Widell
Varje styrelsemedlem har en huvudnyckel och HSB, som sköter förvaltningen, har tre.
Träffpunkten har fått fler nycklar som Myrna Widell har hand om.
I oktober stals en huvudnyckel och låsen till styrelserummet och pannrummet byttes ut.
Styrelsen beslöt att begära offert på ett helt nytt låssystem med kod och blippar hos Tyresö
lås och Haninge lås. Vår försäkring täcker kostnaderna för detta.

Tvättstugan
Handläggare: Annika Johansson
Under året har 98 tvättpass registrerats fördelade på 33 fastigheter. Tvättstugepassen
faktureras av styrelsen med 30: - per pass. De fastigheter som använt tvättstugan faktureras en
gång om året. Årets fakturor gick ut februari 2017. Anledningen till att endast en fakturering
om året går ut är den tid det tar att administrera faktureringen, sammanställa underlagen, göra
fakturor och skriva ut samt dela ut och även gå ut med påminnelser för de som inte har betalt.
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Nyinflyttade
Handläggare: Therese Sjöberg
När det flyttat in en ny medlem/fastighetsägare i vår samfällighetsförening gör vi efter en tid
ett personligt besök från styrelsens sida och hälsar medlemmen välkommen. Vi överlämnar
ett skriftligt material med information om vad samfälligheten gör och allmän information om
bland annat hemsidan, trafikregler och tvättstugan. Dessutom bifogar vi
medlemsinformationen om styrelsens sammansättning och kontaktinformation, historik om
föreningen, information om HSB förvaltning samt information om Fårdala Träffpunkt,
lokalen på Akvarievägen 65 som kan hyras för olika ändamål. Merparten av den information
som delas ut finns även på vår hemsida www.fardalasff.se.
Under 2016 besöktes 8 nya medlemmar.
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