
                             Södra Nordanvägens Samfällighetsförening 
 

 
 
Kallelse till årsmöte 2014 
 

Onsdagen den 7 april kl 19:00 
 

Mötet äger rum i Grimstagården i Bollstanäs 
 

Förslag på dagordning: 
 

1 Öppnande av mötet 
2 Val av ordförande för mötet 
3 Val av sekreterare för mötet 
4 Val av justeringsmän 
5 Styrelsens redovisning av verksamhetsåret 2013 

a Förvaltningsberättelsen 
b Ekonomisk redovisning 

6 Föredragning av revisionsberättelsen 
7 Fastställande av resultaträkning och balansräkning för 2013 
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2013 
9 Förslag från styrelsen  

 
 En och samma avgift för alla anslutna fastigheter. 

 
Gränserna suddas ut, vi surfar på internet via mobiltelefonen, vi ser på TV 
i vår dator. Med utvecklingen så använder vi vårt nät för fler tjänster än 
den ursprungliga ”kabel-TV”. Under året har vi omförhandlat vårt avtal 
med Comhem. De två separata avtalen, (kabel TV och bredband)  med 
olika avtalslängd har blivit ett. Löptiden för det nya avtalet är 3 år med 
start april 2014.  
Med det nya avtalet ingår: 

• grundutbud för kabel-TV 
• bredband 10 Mbit/s  
• telefoni.  

Avgiften föreslås bli 2400 per år. Det är något lägre jämfört med total 
kostnad för nuvarande 2 avgifter för motsvarande tjänster. 
(60 kronor lägre)  
Godkänns styrelsens förslag att slå ihop avgiften och att samma avgift 
gäller för alla anslutna fastigheter så räknar vi med att kunna sänka 
avgiften ytterligare under kommande år. 
 
Om årsmötet godkänner styrelsens förslag ovan fullföljs även det beslut 
som togs vid föregående årsmöte om att betalning skall ske vid ett tillfälle 
per år. För 2014 blir det 30 april och kommande år 31 mars. 
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10 Motioner från medlemmar 
11 Fastställande av budget för 2014 
12 Val av styrelseledamot och suppleanter 
13 Val av revisor och revisorssuppleant 
14 Val av valberedning 
15 Information från styrelsen 
16 Övriga frågor 
17 Avslutning av mötet 

 
Alla handlingar till årsmötet finns på vår hemsida: http://sodranordanvagen.se/ 
Under Dokumentarkiv. Har du problem att hitta dem så hör av er till 
per.thunberg@gmail.com, så ordnar vi det. 
 
Välkomna! 


