
 

General Information 

Inbjudan och framställningar till medlemmar i MAS  

(Milstens Anläggnings- och Samfällighetsförening) 

 

Välkomna till Årsmöte i Snättringeskolans matsal tisdagen den 21 

mars 2023 kl. 19:00 

Nu är det dags för årsmötet som i år är fysiskt. Vi har många viktiga frågor att besluta 

om så vi hoppas att vi får en bred uppslutning. 

Dörrarna öppnas strax efter 18:30 och målsättningen är att starta årsstämman 19:00, så 

kom i tid. 

 

Relining 

Under året som gått har vi slutfört upphandling av relining och genomfört en relining av 

vår första etapp, bestående av 27 fastigheter på Myrmarksvägen. Det har gått bra och 

vår förhoppning är att inom kort kunna ropa av resterande delen av första etappen, dvs 

Myrmarksvägen 5-55. 

 
Ekonomi 

Ska vi hålla framdrift i reliningen behöver vi kapital, och vår grundplan är att skapa 

medel genom våra årsavgifter. Styrelsens ambition är att komplettera detta med att se 

över möjligheten till en lånefinansiering. Vi berättar mer om detta på årsstämman. 

Utöver reling behöver vi även sätta av medel för framtida renoveringar och ha en buffert 

för oförutsedda skador. 

 

Styrelsearbete 

Vi saknar i skrivande stund en revisor och behöver hjälp att hitta en lösning. Hör av dig 

till oss snarast med intresseanmälan, frågor eller tips. 

Ändrar du din mejladress så glöm inte att meddela oss. Skicka i så fall namn, 

gatuadress och mejladress till styrelsen@milsten.nu. Vi delar bara ut information till 

de som angett att de inte har mejl. 

Passa på att gå med i vår Facebook grupp Milsten1, där vi lägger upp vissa notiser. 

Besök hemsidan, www.milsten.nu, där kan du hitta underhålls- och förnyelseplan, 

årsmötesprotokoll mm.  

 

Varmt välkomna önskar styrelsen, 

Per Egemo, Johan Lindström, Tess Fremin, Jörgen Prawitz, Johan Berglund, Max 

Krabbenhöft och Johan Hyensjö. 

 



 

General Information 

Framställan angående att köpa valda ekonomitjänster 

Föreningen står inför flera stora förändringar vad gäller ekonomin. Vår kassör kommer 

sluta, vi har blivit momspliktiga samt att vi ser att vi måste uppgradera till ett 

molnbaserat ekonomisystem. Dessa tre faktorer gör att vi ser att vi behöver få mer 

extern hjälp än vi har idag under en övergångsperiod. Styrelsen önskar därför ett 

godkännande från årsstämman att kunna öka den externa hjälpen med cirka 20 timmar 

vilket blir ca 18.000kr inklusive moms 

 

Framställan angående att ändra stadgar 

För att få en modernare och lättare kommunikation med medlemmarna vill vi kunna 

kommunicera på det sätt medlemmarna önskar, digitalt till de som önskar och analogt 

till övriga. Det är två paragrafer som behöver ändras för detta.  

Paragraf 14, se ändringar i fet stil 

Nu 

14 KALLELSE TILL STÄMMA 

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom utdelning, eller genom 

postens försorg. 

Kallelseåtgärd skall vidtagas senast tio dagar före sammanträdet. 

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på 

stämman. 

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas 

kännedom genom utdelning eller genom postens försorg 

Ny 

14 KALLELSE TILL STÄMMA 

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom utdelning, genom 

postens försorg eller elektroniskt tex via e-post. Medlemmar ansvarar för att hålla 

sin kontaktinformation uppdaterad. 

Kallelseåtgärd skall vidtagas senast tio dagar före sammanträdet. 

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på 

stämman. 

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas 

kännedom genom utdelning, genom postens försorg eller elektroniskt tex via e-post. 

Medlemmar ansvarar för att hålla sin kontaktinformation uppdaterad. 

Paragraf 18, se ändringar i fet stil 

Nu 

18 PROTOKOLLSJUSTERING TILLGÄNGLIGHÅLLANDE 



 

General Information 

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och sedan snarast 

distribueras till medlemmarna genom utdelning eller genom postens försorg. 

Ny 

18 PROTOKOLLSJUSTERING TILLGÄNGLIGHÅLLANDE 

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och sedan snarast 

distribueras till medlemmarna genom utdelning, genom postens försorg 

eller elektroniskt tex via e-post. Medlemmar ansvarar för att hålla sin 

kontaktinformation uppdaterad. 

 

Framställan angående alternativ finansiering relining 

Enligt föreningens plan för relining baserat på offerten från Aarsleff och vår ekonomiska 

situation ser etappernas avrop ut så här. 

• 2023 avropas Etapp 1.2 (resterande fastigheter på Myrmarksvägen) 

• 2026 avropas Etapp 2 (Köpmansvägen) 

• 2029 avropas Etapp 3 (Ängsvägen, Kallkärrsvägen och Svängvägen) 

Vi ser ett antal risker med denna tidplan 

• Kostnad. Inflation och kostnadsökningar, en indexuppräkning görs på offerten 

vilket kommer leda till en högre priser. Idag ligger inflation och kostnadsökningar 

på upp mot 10 %. Fortsätter denna ökning kommer våra kostnader öka kraftigt. 

• Skador. Då våra rör är gamla och spröda ökar risken för skador tills rören är 

relinade. 

• Kunskap. Vi ser den kunskap som byggdes i och med etapp 1:1 kring planering, 

inhämtning av nycklar, hantering av ÄTA, inspektion av avloppsrör, rensluckor, 

dagvattenrör, byggmöten, uppdatera ritningar, hitta brunnar, rotinträngningar, 

informationsspridning mm mm tog lång tid att bygga upp och de långa avbrotten 

mellan etapperna kommer leda till att vi får bygga upp denna kunskap igen 

mellan varje etapp Vi vill fortsätta med det momentum som fortfarande finns och 

den kunskap som vi byggt upp. Då ingen i styrelsen jobbar med relining har vi 

lärt oss mycket under upphandling och etapp 1.1 om relining och hur projekt som 

dessa körs, kunskap som tar tid att få och inte är så lätta att föra vidare 

Vi ser tre alternativ för att det fortsatta reliningarbetet 

1. Fortsätta som tidigare med resultat att tidsplanen kommer förenas då det 

kommer ta längre tid att spara ihop till varje etapp på grund av de kraftigt ökade 

kostnaderna. Förseningar som i sin tur kommer öka risk för skador. 

2. Snabba upp tidsplanen genom att höja medlemsavgifterna kraftigt. Detta är inget 

alternativ förordar då kostnaderna ökat kraftigt för hushållen med höga 

energipriser, högre ränta och kostnadsökningar pga inflation. 

3. Snabba upp tidsplanen genom att vi tar hjälp av extern finansiering. 

Styrelsen förordar alternativ 3 och önskar därför få ett godkännande från årsstämman 

att ta ett lån för att kunna köra etapp 2 tidigare. Lånet skulle vara på maximalt 2,5 

miljoner kronor. 



 

General Information 

Lyckas vi inte att få lån till rimliga villkor kvarstår grundplanen att bygga kapital via 

årsavgifter, alternativt extra utdebitering eller höjda medlemsavgifter. 

 

Framställan angående möjlighet att avropa relining dagvattenrör 

Styrelsen önskar få mandat att besluta om att utnyttja framtida optioner upp till totalt 

max 50% av belopp för avloppsrelining för respektive etapp, på uppkomna merarbeten 

som styrelsen i samråd med konsult och entreprenören anser nödvändiga. 

Styrelsens bedömning är att det inte finns ingjutna dagvattenrör i kommande etapper i 

den omfattning vi har i etapp 1:1. Det kan dock finnas avsnitt som det är klokt att relina, 

och då önskar styrelsen kunna ta beslut, utan att behöva kalla till extrastämma.  

 

Årsavgift 

Många faktorer påverkar föreningens ekonomi.  

Under 2022 blev samfälligheter momspliktiga vilket innebär att vi är tvungna att betala 

moms (25 %) på medlemsavgifterna, men vi kan dra av moms vid köp av tjänster eller 

material.  

Hög inflation och andra omvärldsfaktorer som ger kostnadsökningar för omkostnader, 

skadehantering och indexeringar på relining mm.  

Kostnadsökningar och andra omvärldsfaktorer gör att vi kan komma behöva höja 

årsavgifterna framöver för att klara hantera skador och renoveringar på ett önskvärt 

sätt.  

Vi förstår att osäkerheten för ekonomin är stor för många varför styrelsen föreslår en 

oförändrad årsavgift på 8.000kr (avgift 6.400kr och moms 1.600kr) per fastighet för 

2023. Beslut om årsavgift tas på årsmötet. 

 

  



 

General Information 

Dagordning MAS Årsmöte 2023 
Milstens Anläggnings- och Samfällighetsförening (MAS) 
 

Plats: Snättringeskolans matsal  

Datum: tisdag 21 mars 2023 kl. 19.00 

 

 

DAGORDNING 

1 Öppnande av stämman  

2 Val av ordförande för stämman  

3 Val av sekreterare för stämman 

4 Val av två justerare, tillika rösträknare  

5 Fastställande av röstlängd 

6 Fastställande av dagordning 

7 Är mötet i laga ordning utlyst 

8 Styrelsens och revisorernas berättelser, samt godkännande av dessa 

a) fastställande av verksamhetsberättelse 

b) fastställande av resultat- och balansräkning 

c) fastställande av revisionsberättelse 

9 Ansvarsfrihet för styrelsen 

10 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 

a) köp av valda ekonomitjänster 

b) ändring stadgar  

c) alternativ finansiering relining  

d) option relining dagvattenrör  

11 Ersättning till styrelsen och revisorerna  

12 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd, 
inklusive avsättning till underhålls- och förnyelsefonden 

- Genomgång och godkännande av underhållsplanen 

13 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd 

14 Val av styrelse (5 pers), styrelseordförande och suppleanter (2 st)   

15 Val av två revisorer och två suppleanter 

16 Fråga om val av valberedning 

17 Övriga frågor 

18 Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt 

19 Mötet avslutas 

 

  



 

General Information 

Verksamhetsberättelse för MAS – Milstens anläggnings-  

och samfällighetsförening verksamhetsår 2022   
  

  

Året som gott har varit ett mycket produktivt år för vår samfällighet. Vi har arbetat hårt 

för att förvalta våra gemensamma tillgångar och förbättra underhållsplaner och 

ekonomistyrning. 

Vi har också fortsatt att stärka kommunikationen från styrelsen till medlemmar genom 

våra kontinuerliga informationsbrev om skador, planerade renoveringar mm. Vi hoppas 

att det ska leda till ett större intresse att vilja delta i samfällighetens aktiviteter och 

styrelsearbete.   

Vi är mycket glada över det arbete som styrelse och enskilda medlemmar har utfört 

under året.  

 

Ekonomi  

Som vi tidigare har informerat om så har samfälligheten en hel del som behöver 

renoveras för att våra gemensamma anläggningar ska fortsätta att fungera på ett 

tillförlitligt sätt och tjäna oss medlemmar även i framtiden.  

Då vi inte fonderat tillräckligt med pengar under tidigare år så kan vi inte renovera i den 

takt som vore önskvärd. Styrelsen tittar därför på olika sätt att få in mer pengar för att 

kunna finansiera renoveringar. 

Nytt för 2022 är att även Samfälligheter och föreningar ska momsregistrera vilket 

påverkar vår ekonomi och även ökar komplexiteten i bokföring och kassaflöde vilket vi 

behöver ta i beaktande när vi byter ekonomiprogram och budgeterar för renoveringar  

 

Upphandling av renovering av avloppsrör  

Upphandlingen av entreprenör för att renovera våra avloppsrör blev klar april 2022. Vi 

fick in 6 stycken anbud. I augusti skrev vi kontrakt med Aarsleff som hade det mest 

fördelaktiga anbudet och med goda referenser från samfälligheter liknande vår. 

 

Inför uppstart av renoveringen på första etappen så fick vi ett besked om att vi kanske 

var tvungna att renovera dagvattnet på den här etappen vilket skulle fördyra arbetet 

med ca 600 000. Styrelsen kallade därför alla medlemmar till en extrastämma för att få 

godkännande att gå vidare. Stämman gav sitt godkännande, men vid närmare 

undersökningar och filmningar av rören så fann man att rören var i så gott skick att det 

inte var nödvändigt att renovera dessa.  

 

I december blev vi klara med första etappen av renoveringen, vilket får ses som en stor 

framgång då vi har arbetat i många år för att komma hit. Det var en rotinträngning på 

huvudservisen samt två rotinträngningar i grenrör under en fastighet. Trots våra sköra 

och gamla rör gick det bra att ta bort rotinträngningarna utan att skada rören. Det fanns 

också flytspackel i huvudservisen under ett hus som Aarsleff kunde ta bort utan att röret 

skadades.  

 



 

General Information 

Resultatet har blivit bra även om vi under resans gång varit tvungna att ta omtag för att 

komma i mål. Kostnaden för första etappen ligger inom budget. Det uppstod några ÄTA 

kostnader men inom vårt estimat. Kostnaden för vår projektör Helm blev högre än 

planerat pga att vi behövde mer hjälp för att undersöka dagvattnet och de skador som 

upptäcktes vid relingsarbetet.  

 

Skador  

Under året har styrelsen hanterat en skada på kallvattenrör på myrmarksvägen 59. Detta 

åtgärdades av entreprenad Landeskog mini-schakt i samarbete med Stockholm Vatten 

då skadan låg i anslutning där Stockholm Vatten tar över ansvaret. 

 

Styrelsen  

Styrelsens mål är att löpande se över rutiner och arbetssätt. Detta för att effektivisera 

styrelsearbetet men också för att underlätta överlämning till nya styrelsemedlemmar.  

Under 2022 har ytterligare revideringar av årshjul samt interna rutiner förbättrats. 

 

Styrelsen har haft för avsikt att byta ekonomiprogram under 2022 men då det blev nya 

regler gällande momsregistrering behöver vi ta ett omtag och fortsätta arbetet 2023.  

Tyvärr har vi 2 styrelsemedlemmar som meddelat att man inte har för avsikt att ställa 

upp för omval 2023 och valberedningen är engagerad för att hitta ersättare. 

Vi tackar Johan Berglund och Teresa Fremin för deras engagemang i styrelsen. 

  

  
 

Styrelsen ser fram emot ett lika utvecklande och roligt nytt verksamhetsår i vår 

samfällighet!  

  

Per Egemo    Johan Hyensjö 

Ordförande   Sekreterare  

 

Teresa Fremin  Jörgen Prawitz 

Kassör   Ledamot  

 

Johan Lindström   Max Krabbenhöft 

Ledamot   Suppleant   

 

Johan Berglund  

Suppleant  
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General Information 

Inför Milstens Anläggnings- och Samfällighetsförening (MAS) 
årsmöte 2023 lämnar valberedningen följande förslag till 
styrelse för verksamhetsåret 2023  

  

Samtliga enligt nedan är vidtalade och har uttalat sig villiga att ställa upp. 
Vi saknar en revisor i nuläget.  
 

  
Roll:    Adress:  Period:   
 
Ordförande 
Per Egemo     Myrmarksvägen 29 Omval 2 år  
  
Ordinarie ledamöter  
Mattias Wickström Myrmarksvägen 14  Nyval 2 år  
Jörgen Prawitz  Kallkärrsvägen 23  Kvarstår 1 år  
Johan Lindström Köpmansvägen 7 Kvarstår 1 år     
Johan Hyensjö Köpmansvägen 5 Omval 2 år  
  
Styrelsesuppleanter: 
Agneta Nilsson Svängvägen 20  Nyval 1 år  
Max Krabbenhöft Kallkärrsvägen 21 Omval 1 år    

  
Revisorer:  
Håkan Ventura  Köpmansvägen 54  Omval 1 år  
Ej klart   xx   Nyval 1 år  
  
Revisorssuppleanter:  
Per Stenmark Myrmarksvägen 40 Omval 1 år  
Martin Christensson Köpmansvägen 23 Omval 1 år 
  
Valberedning:  
David Cederlund  Svängvägen 8 Omval 1 år  
 
 
 

Tess Fremin   Myrmarksvägen 37  Avslutar sitt uppdrag 

Johan Berglund  Myrmarksvägen 20  Avslutar sitt uppdrag 

Peter Lindström  Köpmansvägen 17  Avslutar sitt uppdrag 

 

 


