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Bilaga 1 – Detaljerad förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2018 

Styrelsen för Anläggningssamfälligheten Krusboda, 812400–3206, med säte i Tyresö får 
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.  
 

Samfällighetens ändamål 

Samfällighetens ändamål är tillsyn, skötsel, reparation, underhåll och drift av 
gemensamhetsanläggningen enligt anläggningsbeslut, som registrerats 1978-10-19. 
ASK förvaltar ca 100 torg omfattande ca 95 000 kvm och ca 400 000 kvm samfällt område 
bestående av en byggnad, en badanläggning, gräsytor, skogsmark, bollplaner etc. 
 

Styrelsens sammansättning 

Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret 
   
 tom 2018-04-16 from 2018-04-17 

Ordförande Ronny Eghult Ronny Eghult 

Vice ordförande Eva Lindh Eva Lindh (tom 2018-11-22) 

Kassör Jerker Dahlin Jerker Dahlin 

Sekreterare Björn Lindroth Björn Lindroth 

Ledamöter Ann-Sofie Eriksson Ann-Sofie Eriksson 

 Sandro Persini Sandro Persini 

 Maria Baker   Maria Baker   

 Stefan Clevesjö Stefan Clevesjö 

 Kjell Borgström Kjell Borgström 

  Johanna Gerdin Bueno 

 
 

Årsstämman 2018 valde som revisorer Lennart Mårtensson och Jim Van Wilsem. Som 
suppleant till de förtroendevalda revisorerna valdes Jerry Svensson. Revisorerna har i sin 
tur anlitat revisionsbolaget Rödl & Partner med auktoriserade revisorn Magnus Bergström.  
Styrelsen har under året fortsatt att arbeta i utskott, nämligen i Badutskottet, 
Beredningsutskottet, Ekonomiutskottet, Markutskottet, Personalutskottet och 
Trafikutskottet. Efter föregående årsstämma tillsattes dessutom ett utskott för 
kommunikationsfrågor.  

 

Möten  

Under året har samfälligheten haft tre stämmor. Årsstämman 2018 ägde rum den 16 april 
och budgetstämman den 21 november. Båda i Tyresö Gymnasiums aula. Styrelsen 
kallade till en extra stämma 2018-10-23 för att behandla annekteringsfrågan. Detta i 
Krusboda Skolas aula som rymmer 150 personer. Då antalet deltagare kraftigt översteg 
det tillåtna antalet personer kunde stämman inte genomföras. Styrelsen kallade därför till 
en extra stämma, 2018-11-07 i Tyresö Gymnasiums aula.   
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda möten inklusive en 
heldagskonferens för budget- och planeringsfrågor.  
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Firmatecknare 

Firmatecknare har varit Ronny Eghult, Jerker Dahlin, Eva Lindh och Björn Lindroth.             
 
Fakturor och utbetalningar har Ronny Eghult, Jerker Dahlin och Björn Lindroth haft rätt att 
attestera. Belopp överstigande två basbelopp har attesterats av två av firmatecknarna i 
förening. Inventarier upp till 5 000 kronor har kunnat godkännas av firmatecknarna var för 
sig. 
 

Arvoden till styrelsen 

På budgetstämman 2017 beslutades att arvodet till styrelsen skulle särskilt redovisas. På 
budgetstämman 2017 fastställdes ett budgeterat belopp på 542 500 kronor för arvoden till 
styrelsen under året 2018. Den slutliga kostnaden stannade på 559 391 kronor. 
 

Debiteringslängd 

Debiteringslängden för 2018 har upptagit 1361,67 andelar á 4 950 kronor. 

 

Ekonomi 

Under 2018 har ASK enligt planerat överfört bokföringen från CGM Ekonomi AB till Egen 
regi. Detta ger en mindre tidskrävande rutin med fakturahantering och har lett till en bättre 
kontroll på bokföringen. 
Vi har även tagit över driften av ekonomisystemet i egen regi vilket skall skapa bättre 
förutsättningar att kunna automatisera fakturahantering och liknande. 
  
Vårt samarbetade med CGM Ekonomi AB kommer fortsätta avseende bokslutsarbete. 
 

Redovisningsbyrå 

I samarbetade med CGM Ekonomi AB har under året ekonomiredovisningen överförts till 
vår kontorist. Bokslutet för 2018 har CGM Ekonomi AB varit behjälpliga med. 
 

Utskottens redovisning 

 

Badutskottet 

Badet drevs även detta år av Tyresö fritidsgårdars entreprenör. Badet öppnade i början av 
juni och stängdes i slutet av augusti. Hela säsongen blev en succé för oss alla i Krusboda 
pga. det enormt varma vädret. Det anordnades aktiviteter på badet såsom simskola och 
vattengympa. 
  
Som alltid är det några som vill svalka sig på natten, så har även skett 2018. Vad som är 
bra är att det inte skett någon vandalisering.  
 
Poolens målning började tyvärr släppa epoxifärgen tidigt i år då poolens underlag inte var i 
bästa skick. Den renovering som gjordes inför säsongen var dock det bästa som gick 
utifrån poolens förutsättningar. För att skapa bättre förutsättningar inför kommande säsong 
föreslogs en större renovering. 
Budgetstämman 2018 beslutade att anslå pengar till en större renovering av poolen som 
förhoppningsvis kommer att ske under 2019. 
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Budgetstämman 2018 beslutade även att anslå pengar för att göra en modernisering och 
uppfräschning av badhuset under 2019. 
 
Beredningsutskottet 
Under året har utskottet huvudsakligen arbetat med annekteringsfrågan. 
Extrastämman den 7 november 2018 gav styrelsen i uppdrag att avsluta pågående 
processer beträffande annekteringar och lämna mindre annekteringar utan åtgärder 
samt beslutade att styrelsen i fortsättningen endast ska agera vid större 
annekteringar. Ett flertal stämmodeltagare reserverade sig mot beslutet, främst med 
anledning av att det råder osäkerhet om stämmobeslutet är lagligt, då det riskerar att 
bryta mot likhetsprincipen. 
Klandertalan har väckts mot stämmobeslutet hos Mark- och miljödomstolen. 
 
Med hänsyn till den oro för kostnader som uttalades på stämman är det styrelsens 
ambition att processen ska kunna ske helt utan kostnad för ASK och dess 
medlemmar detta kommer att ske genom att de medlemmar som lade fram motionen 
som antogs av stämman kommer att föra ASK:s talan i rätten. 
 
 
Kommunikationsutskottet 

Kommunikationsutskottet inrättades i maj 2018. Utskottet har arbetat med att utveckla 
ASKs hemsida i samarbete med ASKs administratör som genomför det dagliga 
arbetet.  Utskottet har även ansvarat för att information från styrelsemöten m.m. läggs ut 
och att arbeta igenom texter till lättbegriplig kortfattad information. Avsikten är att boende i 
Krusboda ska få tillgång till den information man behöver om ASK via hemsidan. Utskottet 
har även tagit fram mallar m.m. för kommunikation från ASK. Utskottet har även påbörjat 
ett arbete med enklare och tydligare information om årsstämman och budgetstämman. 
Utskottet har även påbörjat ett samarbete med Krusboda Kontakt för att bistå med mer 
information från styrelsen. 

 

Markutskottet 

Under 2018 genomfördes det en större asfaltsupprustning i området.  Det beslutades att ge 
Svenska Väg uppdraget att genomföra arbetet. Syn och besiktning av asfaltsprojektet 
tillsammans med en extern besiktningsman genomfördes i september. 
Tillsammans med Tyresö Kommuns kart-avdelning har sex nya större orienteringstavlor arbetats 
fram och kommer att sättas upp under våren 2019. 
Den årliga kontrollen av kulvertgångar avseende synliga läckor och olämplig förvaring av 
material har utförts och dokumenteras. 
Många rabatter har grävts ur, och återfyllts med ny jord och nya buskar. Större upprustningar av 
vissa rabatter har genomförts. 
Lekplatserna besiktas årligen och de som fått nedslag har noterats och åtgärdats. 
Under verksamhetsåret har, som övriga år, en hel del arbeten utförts på bad-området inför den 
årliga öppningen. 
 

Personalutskottet 

Vi har under året haft fyra heltidsanställda ”utearbetare” varav en varit arbetsledare. På 
kontorssidan har Sara Bruce varit anställd till 80%. För att sköta administrationen av vår 
inre mark har Eva Lindh varit anställd till 25% fram till 2018-11-01 varefter ansvaret för 
detta övertogs av vår arbetsledare och kontorist. 
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Under delar av sommaren har två ungdomar hjälpt till med vattning och gräsklippning. 
 
 

Trafikutskottet 

Ett förtydligande har gjorts av trafikförordningen. Ett fordons hastighet får aldrig vara högre 
än att föraren kan överblick varje hinder som kan förutses. Gångarna i Krusboda är 
gångvägar som är avsedda för gångtrafikanter och cyklister och det finns många buskar, 
förråd och annat som gör det omöjligt att förutse hinder inom området. Detta betyder att 
som förare får du inte hålla högre hastighet än gångfart om du måste köra skrymmande 
last till din fastighet. 
Fartgupp har anordnats i Krusboda utifrån var riskerna är störst vid infarter från P-platser 
samt angränsande områden till skolan och de förskolor som finns i området. Vi samlar 
årligen in önskemål om nya gupp. Önskemålen bearbetas med hänsyn till belysning, 
skymd sikt, lutning och vattenavrinning. Inför vårt ställningstagande av var det är behov av 
ytterligare gupp. Gummigupp används för att lägga ut som komplement där vi bedömt att 
riskerna är som störst. Detta efter beaktande av att önskemål ofta kommer om att ändra 
placeringen av guppen samt att de fasta guppen innebär en halkrisk vintertid så har vi 
bestämt att endast komplettera med ytterligare gummigupp. Vi använder sedan förra året 
gummigupp av en ny modell som ger bättre effekt. Vi arbetar med trafiksäkerhet med 
prioritering på infarter.  
Vi har fått önskemål om förbättring av informationen om att det är gångfart som gäller om 
man är tvungen att köra in med bil i Krusboda och vi har därför planerat en ändring av 
skyltningen som kommer att genomföras 2019. 
 
ASK har ett avtal med P-service parkeringsbolag för övervakning av gångvägar och 
samfälld mark inom Krusboda. ASK ansvarar inte för parkeringsplatserna, de hanteras av 
garagesamfälligheterna. 
 
Vi har besvarat ett flertal frågor från boende som upplever problem med trafiken inne i 
området. Vi har tagit fram förbättrad information till hemsidan och informationstexter till 
Krusboda kontakt. 
 
Elfrågor 

Under 2018 genomfördes ett arbete med att byta ut de armaturer vars ljuskälla innehåller 
kvicksilver mot modernare LED-armaturer.  Detta har genomförts på våra parkeringsplan, 
på en del stråk och på bollplan. 
I och med detta bör alla armaturer som ASK har underhållet på, vara kvicksilverfria. Som 
bekant drar dessa LED-armaturerna mindre ström vilket medför en lägre energikostnad för 
oss i Krusboda 

 
 
Slutord 

Styrelsen vill härmed tacka för det gångna året. 

 
Krusboda 2019-04-04 
 
 
Styrelsen 
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Bilaga 2 - Dagordning vid årsstämma  

Datum och tid: 24 april kl. 18.00 

Plats: Tyresö Gymnasium, Aulan 

 
1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av sekreterare för stämman 

4. Val av två justerare som också är rösträknare 

5. Fastställande av dagordning 

6. Stämmans behöriga utlysande 

7. Fastställande av röstlängd 

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen  

9. Beslut om  

- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 

- disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen 

- beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

10. Framställningar från styrelsen och motioner från fastighetsägarna 

11. Val av styrelseledamöter  

12. Val av ordförande i styrelsen 

13. Val av revisorer och revisorssuppleant 

14. Val av valberedning  

15. Övriga frågor 

16. Meddelande av tid och plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt 

17. Stämmans avslutning 
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Bilaga 3 – motioner 

Motion 1: 
 
Konstaterade att det pågår byggarbeten direkt intill och delvis på ASKs mark mot Tyresöflaten.  
Det är förvånande att vi inte fått information från kommunen om detta, närmaste grannar brukar 
ju annars få ritningskopior mm. 
Irriterande, men det värsta är att de gångstigar vi använder för att gå till 
Tyresöflaten/Gammelströmmen respektive Nyfors har stängts av. 
De slutar abrupt i branta grusslänter. 
Jag anhåller att stämman ger ASK i uppdrag att ta upp detta med kommunen och ser till att de 
återställer gångstigarna på lämpligt sätt.  
 
Med vänlig hälsning 
Tomas Persson 
Mrg 209 
 
 
Styrelsens svar 
När frågan väcktes, för ett antal år sedan, valde ASK att inte yttra sig med 
anledning av att den mark ASK ansvarar för inte berördes. 
Tyresö Kommun har därefter antagit en detaljplan som anger hur Nyforsvägen 
ska utformas. 
Om någon fastighetsägare har synpunkter eller önskemål kring den 
exploatering som nu pågår i Tyresö Kommuns regi kan denne i egenskap av 
kommuninvånare kontakta kommunen för att därigenom själv ha möjlighet att 
påverka resultatet. 
 
Styrelsen föreslår 

- att motionen avslås 
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Styrelsens svar 
Styrelsen delar motionärernas syn att det är viktigt att vi alla bidrar till att hålla 
konsumtionen av el nere.  
För att minska elförbrukningen pågår ett utbyte av tidigare energislukande 
belysningsarmaturer mot sk LED-armaturer som bara förbrukar en bråkdel 
av den energi tidigare armaturer krävde. 
Det har hittills utförts på 
- hela Pärlröksgången, 

- alla parkeringar ASK ansvarar för, 

- alla bollplaner och 

- alla armaturer med ljuskälla av kvicksilver. 

 

Av den elkostnad som i motionen anges att ASK har på nästan 1,4 Mkr 

består ungefär hälften av underhåll och utbyten av armaturer. Den andra 

hälften är kostnaden för el- och nät. Då vi vidarefakturerar hälften av alla 

dessa kostnader till bla Tyresö Kommun kvarstår en årlig kostnad för el- 

och nät på cirka 300.000 kronor. 

 

Till detta tillkommer ungefär 170.000 kronor i el- och nätkostnad för att 

driva badet. (Under år 2018 uppgick den kostnaden till 166.000)  

 

Vi arbetar vidare med att byta ut armaturer till energisnåla LED-armaturer 

och undersökte redan för flera år sedan om det skulle vara ekonomiskt 

försvarbart att installera solceller – vilket det då inte visade sig vara. 

Nu har styrelsen åter bett flera företag om förslag på installation av 

solceller på badhusets tak för att se om lönsamheten är bättre idag. 

Av andra insatser under senare år kan nämnas att vi tack vare minskad 

energiåtgång kunnat sänka de flesta elanläggningars säkringsstorlek. 

Det har minskat våra årliga nätkostnader med 140.000 kronor.  

 

Trots ibland olikartade förutsättningar har garagesamfälligheterna i 

Krusbodas redan sökt samordna och ta lärdom av varandra inför det 

förväntade kravet att kunna ladda el-bilar. 

Att söka tekniska och administrativa lösningar för detta ska våra 

garagesamfälligheter göra utifrån sina olika förutsättningar. ASKs styrelse 

ska inte agera samordnare då en sådan verksamhet inte faller inom 

ramen för ASKs ansvar.  

 

Styrelsens förslag 

- att motionen avslås 
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Motion 3: 

 

 

Styrelsens svar ang. Hänvisningsskyltar 
 
Under mars månad har nya fina orienteringstavlor monterats. Dessa nya tavlor är korrekt 
utformade för att enkelt ge en tydlig bild av området utifrån den plats där tavlan är 
placerad. Detta gör dem till ett mycket bra stöd för att orientera sig i området.  
Då strukturen på hur numreringen fungerar skiljer sig både mellan och inom gångarna ser 
vi inte att hänvisningsskyltar skulle skapa den tydlighet som orienteringstavlorna gör. 
På grund av detta föreslår styrelsen att motionen avslås.  

 

Styrelsens förslag 

- att motionen avslås 
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Bilaga 4 – Valberednings förslag 

Val av ledamöter för en tid av 2 år 

Ronny Eghult  Omval 

Sandro Persini  Omval 

Jerker Dahlin  Omval 

Ulrika Westman Nyval 

Sedat Köylüôglu Nyval 

 

Val av ledamot för en tid av 1 år 

Björn Persson  Nyval 

 

Val av ordförande för en tid av 1 år 

Ronny Eghult 

 

Val av revisorer för en tid av 1 år 

Lennart Mårtensson Omval 

Jim van Wilsen Omval 

 

Val av revisorssuppleant för en tid av 1 år 

Jerry Svensson 

 
 
 
 
Valberedningen 
 
Bo Furugård  Berit Assarsson       Brittlis Widberg 

  

 




