
Kallelse till ordinarie, försenad, årsstämma i Bäckvägens 
andra samfällighetsförening, lördagen den 18 juli 2020 klockan 15:00 
i Kvartersstugan. 

Bäste medlem! 

Vi har nu en lösning på att genomföra det mest viktiga i 
årsmötet. Men med tanke på smittspridning vill vi INTE att ni 
närvarar fysiskt. Bifogat finner ni de få punkter som vi 
behöver ta beslut i för fortsatt drift av samfälligheten. 
Styrelsens ansvarsfrihet, uttaxeringen, valberedningens förslag 
på förtroendevalda.  

Vi önskar att ni INTE kommer på årsmötet, utan att ni 
använder den bifogade fullmakten för att vi skall ha bra 
beslutsunderlag utan att riskera smittspridning. Denna 
utformning av årsstämma är enligt rekommendationer av 
Villaägarna efter att en ny lag har trätt i kraft. 

De andra punkterna som var med i första kallelsen kommer 
behandlas på ett kommande årsmöte, så vi kan diskutera, efter 
att restriktionerna har släppts och ett normalt möte kan hållas. 

Sist finner ni ett formulär där ni kryssar i hur ni ställer er i 
frågorna. 

Den ifyllda fullmakten ihop med hur ni röstar i de olika 
frågorna, skall ni lämna i brevlådan till sekreteraren, 111A, 
bara att ta när ni är och slänger sopor tex ;)  
Lämna senast 12:00 18/7 

Styrelsen



2020

Budget för debiteringslängd

UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT

BÄCKVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Uttaxering från medlemmarna 570 399,00

Övriga intäkter 3 450,00

Summa inkomster 573 849,00

Electricitet 18 400,00 kr

Vatten gemensamt 2 500,00 kr

Sophämtning 105 000,00 kr

Vinterväghållning 10 000,00 kr

Underhåll grönområden 58 000,00 kr

Rep och underhåll invent 70 000,00 kr

Företagsförsäkring 3 000,00 kr

Kostnad städdagar 9 000,00 kr

Bankkostnader

Kabel-TV 60 949,00 kr

Administration

3 400,00 kr

Styrelsearvoden

3 100,00 kr

61 000,00 kr

20 000,00 krAvsatt till reparationsfond

Summa utgifter 573 849,00 kr

Inkomster

Utgifter

29 500,00 kr

120 000,00 krAmortering lån för asfalt

Ränta på lån för asfalt





Bäckvägens andra samfällighet  

Valberedningens förslag /ll styrelse och revisorer, våren 2020 

Ordförande:  Ulf Neldefors 
Kassör:  Åse Warholm 
Sekreterare:  Richard Engström 

Styrelseledamot 1 Släpet: Mikael Blomqvist 
Styrelseledamot 2 Kvartersstugan: Mikael Ekelund 
Styrelseledamot 3: David Wernersson 

Suppleant: Roger Karlsson 
Suppleant: SebasJan Piel 

Revisor: Anders PorJnsson 
Revisorssuppleant: Jenny Franzén 



FULLMAKT  (2020, pga Corona) 
FULLMAKT för (närvarande på årsstämman) 

Richard Engström (Sekreterare) 
(Namn) 

För Bostadsadress/Fastighet 

(Åsa Bäckväg XXXx) 

Att vid Bäckvägens Andra Samfällighets ordinarie årsstämma ____2020___ föra min 
talan och utövar min rösträtt enligt bifogad kallelse märkt med adress (Åsa Bäckväg 
XXXx). 

Ort_________________   den______/______ 

Om bostaden har flera ägare, skall samtliga namnteckningar vara med på 
dokumentet. 

_______________________________   ______________________________ 
Namnteckning                                             Namnförtydligande 

_______________________________   ______________________________ 
Namnteckning                                             Namnförtydligande 



Svarsformulär gällande: 
Årsstämma 2020 i Bäckvägens andra samfällighet. 

 
Punkt 1 Uttaxering ”Utgifts- och inkomststat 2020”	 	 	 JA	 	 NEJ


Jag tillstyrker att styrelsens förslag gäller:

Debiteringslängden innebär då 10 007kr/fastighet och år.


Punkt 2 Ansvarsfrihet ”Revisionsberättelse”	 	 	 	 JA	 	 NEJ


Jag tillstyrker revisorernas förlag att ge ansvarsfrihet:


Punkt 3 Förtroendevald  ”Valberedningens förlag”


Jag tillstyrker valberedningens förslag på posterna nedan:	 JA	 	 NEJ


	 	 	 	 Ordförande



	 	 	 	 Sekreterare



	 	 	 	 Kassör



	 	 	 	 Ledamot 1 ”släpet”



	 	 	 	 Ledamot 2 ”kvartersstugan”



	 	 	 	 Ledamot 3



	 	 	 	 Suppleant 1


	 	 	 	 Suppleant 2


Svaren gäller för medlem i Bäckvägens andra samfällighet, 


Adress: Åsa Bäckväg ______


