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Årsstämma för Samfällighetsföreningen Integralen 
Verksamhetsår 2020, organisationsnummer: 717915-9707 

Plats: Digitalt via Zoom 

Datum: 29 mars 2021 

Tid: 17.30 

Närvarande  

Röstberättigade fastighetsägare:  

Bostadsrättsföreningen Integralen 1-4 (fastigheten Integralen 1). Fastighetsägaren 
representerad av Joel Furustig, Maria Flink, Oskar Jonsson. 
Linköpings kommun (fastigheten Integralen 5). Fastighetsägaren representerad av Stefan 
Samuelsson.  
Bostadsrättsföreningen iValla i Vallastaden (fastigheten Integralen 6). Fastighetsägaren 
representerad av Ruben Johansson, Mona Gärling.  
Elisabeth Molander (fastigheten Integralen 8).  
Övriga deltagare:  
Alexandra Tsigotsides. 

 

Dagordning 

§ 1. Val av ordförande för stämman  

Stämman valde Maria Flink som ordförande för stämman. 

§ 2. Val av sekreterare för stämman 

Stämman valde Alexandra Tsigotsides som sekreterare för stämman. 

§ 3. Val av två justerare tillika rösträknare 

Stämman valde Joel Furustig och Ruben Johansson till justerare tillika rösträknare för stämman. 

§ 4.  Mötet behörigt utlyst 

Stämman ansåg mötet behörigt utlyst. Enligt stadgarna ska kallelsen för årsmötet skickas ut tre 

veckor innan mötet. Kallelsen till stämman gick ut den 7 mars 2021. 

§ 5.  Justering av röstlängden 

Åtta personer deltog på stämman, varav sju personer representerade fastigheter i 

samfällighetsföreningen. Totalt fyra fastigheter fanns representerade på stämman och har 

rösträtt. 
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§ 6.  Godkännande av dagordningen 

Punkt 3, 4 och 5 har lagts till i dagordningen jämfört med versionen av dagordningen som 

skickades ut inför stämman. Under övriga frågor kommer tre frågor att tas upp: förändring av 

debiteringslängden, utemiljön och parkeringsskyltar. Stämman godkände dagordningen med 

dessa tillägg. 

§ 7.  Styrelsens och revisorernas berättelser 

Ordföranden Maria Flink läste upp förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen. Kassören 

Alexandra Tsigotsides gick igenom årsredovisningen och det ekonomiska utfallet i förhållande till 

budgeten för år 2020. De viktigaste punkterna i utfallet var att uthyrningen gick relativt bra 

under året trots pandemin och under slutet av år 2020 så blev det möjligt för boende i 

Vallastaden att bli vänmedlemmar i samfällighetsföreningen vilket generade vissa inkomster. 

Ombyggnationen av köket och utbetalningen av styrelsearvode sköts upp till år 2021 och andra 

lägre kostnader jämfört med budgeten var lägre elkostnad genom omförhandling av elavtal, 

färre gemensamma aktiviteter på grund av pandemin, lägre kostnad för snöröjning tack vare en 

mild vinter, lägre kostnader för hissen då det fanns garanti kvar stora delar av året, ingen 

kostnad för städningen av de gemensamma ytorna i felleshuset då de utförts av de aktiva 

medlemmarna i föreningen. Kostnaderna för odlingsytan blev högre eftersom investeringar 

gjordes i bevattningssystem. Under året uppkom även en kostnad i form av avgift för 

belysningsarmaturerna på kvarterets mark, vilka sköts av Tekniska verken, och kostnaden var 

avtalad innan kvarteret byggdes men började debiteras först under år 2020. 

Stämman hade inga invändningar mot årsredovisningen. Samfällighetsföreningen har under år 

2020 gjort ett ekonomiskt resultat på +55 436 kr. Inga synpunkter inkom på ovan styrelsens eller 

revisorns berättelser. 

§ 8.  Ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman röstade enhälligt för att samtliga styrelsens medlemmar ska beviljas ansvarsfrihet för 

2020 års räkenskapsår. 

§ 9.  Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 

Inga motioner har inkommit. Styrelsen har inga framställningar att presentera. 

§ 10.  Ersättning till styrelsen och revisorerna 

Stämman beslutade att styrelsen för verksamhetsåret 2020 får 20 000 kr gemensamt i arvode i 

enlighet med budgeten. Styrelsearvodet fördelas jämt på alla sju personerna som satt i styrelsen 

under år 2020 och kommer att betalas ut i april 2021. Styrelsens förslog att suppleanter 

hädanefter kommer att få halva summan i styrelsearvode i förhållande till ledamöter. Under 

årsstämman år 2020 så beslutades att revisorn beviljas ett arvode om 10 000 kr + moms för 
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revisionen för verksamhetsåret 2020. Stämman beslutade att revisorn beviljas ett arvode om 

10 000 kr + moms för revisionen för verksamhetsåret 2021. Styrelsearvode för verksamhetsåret 

2021 beslutas på årsstämman 2022. 

§ 11.  Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 

Budget för 2021 gicks igenom av kassör Alexandra Tsigotsides. De viktigaste punkterna som togs 

upp angående budgeten var att medlemsavgiften för G1 sänks med en totalsumma på 20 000 kr 

jämfört med föregående år. HSB har anlitats för snöröjningen i kvarteret och de kommer även 

under året att göra en underhållsplan för felleshuset. Vissa renoveringar kommer redan detta år 

att behövas i felleshuset, varvid en summa finns uppsatt i budgeten. När underhållsplanen är 

klar så kan förändringar behöva ske vad gäller storleken på underhållsfonden under framtida år. 

Tvåårsbesiktningen och vidareutveckling av brandskyddsarbetet i felleshuset kommer att ske 

under år 2021.  

Stämmande beslutade att godkänna budget för 2021 och debiteringslängd för 2021, men ger 

även styrelsen i uppdrag att se över debiteringslängden och inkomma med justerad version till 

2021 års stämma. Ombyggnationen av köket i felleshuset blev uppskjutet år 2020 och kommer 

att genomföras under år 2021. Gemensamma aktiviteter beräknas kunna genomföras under 

senare delen av året, därav finns pengar avsatta för det i budgeten. Under stämman 

diskuterades att pengarna kan användas även när andra medlemmar än styrelsen önskar 

anordna gemensamma aktiviteter och information om det kommer att gå ut till medlemmarna 

när det åter är möjligt att anordna aktiviteter. 

Debiteringslängden fastställdes för 2021, men kommer att förändras när uppdateringen av är 

färdig. Styrelsen påbörjade arbetet med att uppdatera anläggsförrättningen under år 2020 och 

arbetet kommer att fortsätta under år 2021. När Lantmäteriet har godkänt den uppdaterade 

anläggningsförrättningen så kommer debiteringslängden att ändras och debitering kommer då 

att ske enligt den nya debiteringslängden. Alla fastighetsägarna kommer att få den nya 

debiteringslängden så snart den är godkänd.  

§ 12.  Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 

Maria Flink valdes till styrelseordförande, mandattid ett år. 

Alexandra Tsigotsides valdes till ledamot (kassör), mandattid två år.  

Joel Furustig valdes till ledamot, mandattid två år.  

Mikael Hagerfors valdes till ledamot, mandattid två år.  

Faisal Mohammadshashi valdes till suppleant, mandattid ett år. 

Muris Zakanovic valdes till suppleant, mandattid ett år. 

Christoffer Gerking valdes på föregående årsstämma och sitter kvar i styrelsen, ett år kvar av 

mandatperioden. 
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Mattias Rahm valdes på föregående årsstämma och sitter kvar i styrelsen, ett år kvar av 

mandatperioden. 

§ 13.  Val av revisor och revisorssuppleant 

Stämman beslutade att Benny Johander fortsätter som revisor. Mona Gärling valdes som 

revisorssuppleant. 

§ 14.  Fråga om val av valberedning 

Stämman beslutar att Ruben Johansson utgör valberedning för år 2021 med tillägget att 

överlämnande av ansvaret sker till annan person vid behov då Ruben Johansson ej är säker på 

om han kan fullfölja uppdraget under hela året. Om en annan person tar över så kommer det att 

protokollföras under ett styrelsemöte under året. Ingen annan har anmält intresse av att sitta i 

valberedningen under år 2021 varvid stämman finner det nödvändigt med ovanstående lösning. 

§ 15.  Övriga frågor 

Förändring av debiteringslängden: Styrelsen påbörjade arbetet med att uppdatera 

anläggsförrättningen och debiteringslängden under år 2020 och arbetet kommer att fortsätta 

under år 2021. Förändringarna i anläggningsförrättningen gäller både G1 och G2. 

Fastighetsägarna kommer att involveras i arbetet med förändringen av 

anläggningsförrättningen och kontaktas av styrelsen under året. 

Utemiljön: Styrelsen kommer under år 2021 arbeta med att förbättra utemiljön. Bland annat så 

kommer skyltar sättas upp vid lekytan för att informera om att ytan ej får användas för 

hundrastning. 

Parkeringsskyltar: Det är ej tillåtet att parkera på kvarterets mark. Det går bra att stanna under 

kortare tid för att till exempel lasta saker. Gatorna i kvarteret behöver vara tillgängliga för 

utryckningsfordon. Styrelsen har meddelat de bilägarna som parkerat i kvarteret om att det ej är 

tillåtet och antalet bilar som parkerar har minskat. För att göra det tydligare att parkering ej är 

tillåtet så kommer skyltar att sättas upp vid ingången till kvarteret från Hannes Alfvéns gata. För 

tillfället så finns en skylt uppsatt av kommunen vid ingången från Selma Lagerlöfs gata, om 

kommunen tar bort denna skylt så kommer samfällighetsföreningen även sätta upp en skylt där. 

§ 16.  Meddelande av plats där protokoll från stämman hålls tillgängligt  

Protokoll kommer att finnas i original hos ordförande Maria Flink senast två veckor efter 

stämman. En kopia på protokollet kommer då även att finnas fysiskt i felleshuset samt på 

hemsidan www.kvarteretintegralen.se. Därutöver kommer protokollet skickas ut till samtliga 

fastighetsägare via email. 

Stämmande avslutades. 
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Bilagor: Årsredovisning 2020, Revisionsberättelse 2020, Utfall budget 2020, Budget 2021, 

Debiteringslängd 2021, Röstlängd. 

 

 

 

Vid protokollet      Ordförande samfälligheten 
 
 
 
_______________________    _______________________  
Alexandra Tsigotsides     Maria Flink  
 
 
 
 
Justeras      Justeras  
 
 
 
_______________________    _______________________  
Joel Furustig      Ruben Johansson 


