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Förslag till dagordning 
 

1. Öppnande av årsstämman 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av sekreterare för stämman 

4. Val av två justerare som också är rösträknare 

5. Stämmans behöriga utlysande 

6. Fastställande av dagordning 

7. Fastställande av röstlängd 

8. Presentation av verksamhetsberättelse för år 2021 

9. Presentation av årsredovisning och revisionsberättelse 

10. Beslut om: 
a. Fastställande av resultat- och balansräkning 
b. Disposition av vinstmedel 
c. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

11. Behandling av och beslut om motioner 

12. Behandling av och beslut om propositioner 

13. Personval: 
a. Val av styrelseledamöter 
b. Val av styrelseordförande 
c. Val av revisorer och revisorssuppleant 
d. Val av valberedning 

14. Övriga frågor 

15. Meddelande av tid och plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt 

16. Avslutande av årsstämman 
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Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021 
Styrelsen för Anläggningssamfälligheten Krusboda (ASK), 812400–3206, med 
säte i Tyresö får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.   
  
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 2021-04-27  from 2021-04-27  
Ordförande  Ronny Eghult  Tommy Schönberg 
Vice ordförande  Björn Lindroth Björn Lindroth 
Kassör  Tommy Schönberg  Sandra Isberg  
Sekreterare  Björn Lindroth  Björn Lindroth  
Ledamöter  Ann-Sofie Eriksson  Ann-Sofie Eriksson  
  Sandro Persini  Johan Nordh 
  Maria Baker    Maria Baker    
  Stefan Clevesjö  Stefan Clevesjö  
  Ulrika Westman Ulrika Westman  
  Björn Persson 

Sedat Köylüoglu 
Björn Persson 
Sedat Köylüoglu  

  
 
Årsstämman 2021 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, 
trafikutskottet och kommunikationsutskottet.  
  
  
Firmatecknare  
Firmatecknare har varit Ronny Eghult, Tommy Schönberg, Björn Lindroth och 
Sandra Isberg.              
  
Fakturor och utbetalningar har Ronny Eghult, Tommy Schönberg, Sandra Isberg 
och Björn Lindroth haft rätt att attestera. Belopp överstigande två basbelopp har 
attesterats av två av firmatecknarna i förening.  
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Debiteringslängd  
Debiteringslängden för 2021 har upptagit 1361,67 andelar á 5 300 kronor.  
  
  
Redovisningsbyrå  
Bokslutet för 2021 har gjorts av CGM Ekonomi AB.  
  
 

Löpande verksamhet 

ASK har tre utearbetare och en administrativ samordnare anställda på heltid. Dessa 
ansvarar för allt praktiskt arbete inom ASK:s ansvarsområde i Krusboda. Detta innebär 
att de sköter all löpande verksamhet av vårt område.  
 

Asfalt 
Vi har arbetat enligt plan med asfaltering och även utfört akuta lagningar. 
 

Badet 
Två poolrobotar har köpts in. 

En ny lina har köpts till poolen. 

En badstege i rostfritt stål har köpts till poolen, men ännu inte installerats. 

Ett staket har byggts vid kiosken för att underlätta att följa Covidregler. 

Duscharna lagades så att alla tre är fungerande. 

Vi har identifierat att båda cirkulationspumparna behöver bytas ut och att ytterligare 
investeringar krävs i badanläggningens pumphus. 

Vi har haft dialoger med NBT/PenTec. Vi har framfört klagomål gällande 
betongbehandling som de genomförde 2019.  

Vi har konstaterat att vissa installationer i pumphuset inte har genomförts på ett korrekt 
sätt av Tyresö Rör och de ska åtgärdas före nästa öppning.  

Bastun har öppnats efter renovering och stängning p.g.a. Covid.  

Bassängen har stängts två gånger p.g.a. avföring i badet, och två gånger p.g.a. åska.   
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Badhuset 
Vi har undersökt skador i ett omklädningsrum för personalen och renoveringen är 
genomförd.   

Vi har genomfört en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i badhuset som 
inkluderade rengöring av ventilationssystemet och byte av filter.  

Ett nytt låssystem har installerats till konferensrummet. 
 

Dagvattenbrunnar 
Vi har rett ut vilka dagvattenbrunnar som ASK resp. kommunen ansvarar för. Det är ett 
stort antal dagvattenbrunnar som fortsättningsvis ska skötas av ASK. 
 

Digitalisering av verksamheten 
ASK har införskaffat en ny IT-lösning. 

ASK har skapat ett team (i Microsoft Teams) för verksamheten, ett för ASK:s styrelse 
och ett för ordförandena i Krusboda. Detta möjliggör ökad transparens med gemensam 
tillgång till filer, chattar och information inom respektive team. 

Ett nytt WiFi-system har installerats i badhuset för att ha täckning i hela byggnaden. 

Ett system för digitala möten och konferensutrustning har köpts in till 
konferensrummet. Detta består av en 70” TV, en digitalkamera, två högtalare och en 
whiteboard med tillbehör. 
 

El  
Vi har diskuterat val av belysningsarmatur baserat på det material som tidigare styrelse 
har tagit fram.  

Diskussioner har förts med Vattenfall om ASK kan byta ljuskällor själva. 

En ny belysningsstolpe är installerad på gångstråket vid Björktickegången. Det skedde 
efter att budgetstämman beslutat att bifalla en motion om det. Placeringen diskuterades 
med personen som skickat in motionen till stämman.  

Vi har genomfört ett arbete för att få en bild av vad det skulle kosta att byta ut samtliga 
armaturer i Krusboda. Att byta ut samtliga armaturer i Krusboda beräknades kosta 
mellan sex och sju miljoner kronor, eller cirka 4 000 kronor per fastighet. Styrelsen 
beslutade att använda armaturen ELLIE för detta. 
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Fordon 
ASK har skrivit avtal för en laddplats till vår elbil i garaget på Krusboda Torg. Vi har 
tidigare laddat elbilen i badhuset, men det är inte godkänt av Arbetsmiljöverket. 
 

Förtroendevalda och entreprenörer 
Tyresö fritidsgårdar berättade för ASK att de inte skulle fortsätta som entreprenör för 
badet. Efter dialoger har ASK lyckats komma överens om ett nytt upplägg som Tyresö 
fritidsgårdar godkände.  

Bastuansvarig avsade sig uppdraget. ASK förde dialoger om detta och lyckades komma 
överens med bastuansvarig om att fortsätta. 

Vårmöte och höstmöte har hållits med markrepresentanterna. 
 

Grönområden 
ASK har arbetat med ängar på försök enligt beslut av budgetstämman. Vi beslutade att 
spara några markområden för att se vilka blommor som kom fram. Det visade sig att vi 
har mycket blomsterfrön i marken.  Vid tre rundvandringar i Krusboda under sommaren 
har vi sett prästkrage, stor blåklocka, liten blåklocka, rölleka, vitklöver, rödklöver, 
gråfibbla, käringtand, rödklint, renfana och johannesört. Naturligtvis kom en del sly 
också men det får man räkna med och vi kommer att ta bort det löpande. Vår 
utvärdering resulterade i att vi fortsätter att arbeta med ängar. 

Tyresö kommun har kontaktat ASK med frågan om vi är intresserade av en 11-spelsplan 
alternativt en 9-spelsplan i området. 

Vi har följt utvecklingen gällande bekämpning av parkslide löpande under året. Vi har 
väntat på att Naturvårdsverket ska certifiera företag för bekämpning av parkslide. 

En ny bänk har monterats nära vattentornet på samfälld mark till följd av en motion till 
budgetstämman.  

Bord och bänkar har gjutits på plats i stora lekparken efter en motion till stämman. 
Målet var att även bygga ett tak till borden, men eftersom det är prickad mark som inte 
får bebyggas kunde inte tak anordnas. 
 

Kommunikation 
En inledande undersökning har gjorts kring ägande av de internetdomäner som kopplar 
till Krusboda. 

Vi har skapat en Facebooksida för ASK. 
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Under planeringsdagen diskuterades behovet av en kommunikationsplan och hur ASK 
ska hantera olika kanaler såsom Krusboda Kontakt, hemsidan och Facebook.  

Ett nytt avtal har förhandlats fram med Krusboda Kontakt. Tidningen ges ut fyra gånger 
per år och ska fortsättningsvis vara politiskt och religiöst fristående. 
 

Möten 
Vi har genomfört två budgetstämmor, en årsstämma, ett konstituerande möte, tretton 
styrelsemöten och 25 övriga möten. 
 

Organisation och ekonomi 
Styrelsen har infört ett nytt arbetssätt kring styrelsemötena med tydliga underlag med 
information och förslag på frågor för diskussion samt beslut. 

Styrelsen började testa ändringar i resultatenhetsansvar genom att köra piloter för 
områdena beredning, fordon och verkstad.  

Vi har genomfört en planeringsdag med en inledande frågesport om Krusboda, med en 
extern föredragare som gav oss förslag på hur ASK kan arbeta med en 
kommunikationsplan och ett fokuserat arbete kring verksamhetsplan och budget. 

Vi har tittat på ASK:s historiska ekonomisiffror och fått en bild av hur ekonomin har 
utvecklats. Vi har sett att underhållsfonden inte har använts de senaste 10 åren. 

Ett arbete har påbörjats med beskrivning för vilka förväntningar som ska ligga i 
respektive arvodespost. 

En helt ny arbetsordning för valberedningen har tagits fram av styrelsen i samråd med 
valberedningen. 

Styrelsen har tagit fram en förklaring till metoder för rösträkning som presenterades vid 
budgetstämman hösten 2021 till följd av oklarheter kring hur andelstalsmetoden ska 
tolkas. 

Styrelsen beslutade att inte ta ut arvoden för annat än styrelsemöten sista kvartalet 2021 
för att inte överskrida budgeten. 

Vi har haft ett möte med förtroendevalda revisorerna angående deras insyn i 
verksamheten och de underlag som finns tillgängliga för att underlätta deras uppgift.  

Revisorerna har genomfört en granskning av några utvalda konton och vi har svarat på 
deras kompletterande frågor. 
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Vi har haft ett möte med vår auktoriserade revisor gällande underhållsfonden, 
samfällighetens fria kapital och styrelsens mandat att genomföra insatser som inte 
uttryckligen står beskrivna i planer eller budgetar som stämmorna har godkänt. 
 

Personal 
Under året har vi utvärderat hur arbetet har fungerat med tre utearbetare. Fram till mars 
2020 hade vi fyra utearbetare. Vi har väntat med utvärderingen till 2021 för att kunna 
utvärdera alla säsonger och se om personalbehovet ser olika ut beroende på årstid. Det 
har fungerat mycket bra och vi kommer att fortsätta att ha tre tillsvidareanställda 
utearbetare. 

Vår samordnare har under 2021 blivit en tydlig länk mellan personal och styrelse och 
håller i personalmöten och deltar på styrelsemötena. Detta skapar delaktighet och 
personalen får inflytande över sin arbetsplats. 

Under sommarsäsongen (vecka 26–34) har vi haft två vana sommarjobbare som båda 
arbetat flera somrar för ASK. 

ASK har satsat på kompetensutveckling för personalen och flera av medarbetarna har 
fått gå olika kurser och utbildningar. 
 

Samverkan 
Vi har haft ett första möte där vi bjudit in samtliga ordförande i Krusboda. Åtta 
samfälligheter av elva var närvarande. 

Tyresö kommun har kontaktat ASK gällande hantering av matavfall som egen fraktion 
av hushållsavfall. Ett gemensamt möte har hållits med representanter från de olika 
samfälligheterna arrangerat av Tyresö kommun. 
 

Trafik 
ASK har undersökt områden där boende önskar nya gupp. Placering av nya gupp har 
diskuterats på plats med boende.  

Vi har undersökt möjligheten att använda tryckimpregnerade reglar som gupp, men 
bedömt att dessa inte uppfyller de säkerhetskrav som vi ställer. 

Nya gummigupp har köpts in. 

Diskussioner har förts med kommunen om möjligheten att skylta Krusboda som 
gångfartsområde men kommunen anser inte att detta går i Krusboda. 
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Motioner från medlemmar 
 

Motion nr 1  
 
Markpengen och dess syfte 
 
INLEDNING 

I korthet togs ett beslut år 2009 ”Nya mark”, om en extra utdebitering, fn. 600 kr per 
andel, som ograverat skulle gå till respektive gångs markkonto och upprustning, då 
man ansåg att Krusboda höll på att förfalla. Upplägget skulle styra och uppmuntra till 
mer eget arbete av boende, för att hålla nere de gemensamma avgifterna. Men även att 
ASK’s personal och resurs rättvist skulle fördelas och nyttjas på alla gångar. 
 
”Nya mark” tycker jag är ett mycket bra upplägg, men några punkter vill jag som 
boende och markrepresentant för Pärlröksgången lyfta; träd, Tyresö Bostäder och 
timdebitering. Där ursprungligt syfte enligt min mening gradvis har frångåtts eller 
behöver styras upp. 
 
Jag anser att ASK’s inställning till ”Nya mark” bör vara generöst och tillåtande samt 
stötta och uppmuntra upprustningsarbetet efter bästa förmåga. Upplägget med 
markrepresentanten som kontaktyta mellan boende och ASK, besparar ASK’s personal 
många timmars arbete. 
 

TRÄD – från start skötte ASK’s personal i stor utsträckning trädvård, vilket inte 
nämnvärt belastade markkontot. Över tid har arborist anlitats i större utsträckning. 
Kostnad för arborist kan bli orimligt stor om markrepresentanten väljer att prioritera 
trädvård. Motsatt val riskerar att bli ett ovårdat och ojämnt trädbestånd i Krusboda. De 
boende får heller inte utföra trädvård. 
 
Jag föreslår att den övergripande trädvården, planering och kostnad, är att betrakta 
som underhåll och ska ligga på ASK. ”Nya mark” och dess peng är tänkt för 
upprustning och nya träd ska därför belasta markkontot. 
 

TYRESÖ BOSTÄDER – ”Tybo” var delaktiga i upplägget med ”Nya mark” och är 
fastighetsägare, precis på samma villkor som vi som äger våra hus är det. De har 
samma ansvar för att vara delaktiga i ”Nya mark” som övriga fastighetsägare. Deras 
hyresgäster står utanför upplägget, men uppmuntras till delaktighet. Att Tybo idag inte 
på något sätt ska vara delaktiga i skötseln måste vara en missuppfattning. 
 
Jag föreslår att upplägget med Tyresö bostäders vår- och höstrensning återupptas med 
ovan motivering. 
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TIMDEBITERING – tidigare har markutskottet stått till förfogande med planering, 
vägledning och bollplank vilket inte belastat markkontot. Nu är det arbetet i stort styrts 
över till ASK’s personal och då har man börjat debitera för planeringstid, t.ex. 
planeringsmöte med markrepresentant ute på plats eller offertarbete. 
 
Jag föreslår att planeringstid inte ska debiteras. Det är ett nytt upplägg som ytterligare 
tär på markpengen. 
 

Föreslår vidare att man har en generös bedömning/debitering av timmar för arbete 
som måste utföras av ASK och dess maskinpark. Möjligen ha ett kostnadstak eller 
schablonkostnad i procent av markpengen istället, inom ramen för de två till tre veckor 
som planeras varje säsong för respektive gång enligt det rullande årshjulet. Syftet med 
den ograverade markpengen borde vara med fokus på lek- och trädgårdsutrustning, 
material (plank, jord, grus) och växter snarare än arbetstimmar. 
 
Föreslår att arbete som kan utföras av de boende, men ändå beställs av ASK och 
arbete utanför ordinarie tilldelad period, debiteras per löpande timme (300 kr/timme). 
I linje med grundtanken att uppmuntra och styra mot eget arbete och främja en rättvis 
fördelning mellan gångarna. 
 
 
SAMMANFATTNING 

Syftet med ”Nya mark” och markpengen är att hålla Krusboda modernt, attraktivt och 
upprustat. Om ursprungliga upplägget frångås om hur den öronmärkta pengen ska 
användas och den nu ska räcka till fler saker, riskerar upprustningen att bromsas. 
 
En uppstyrning tror jag också kan bidra till att det känns enklare för en 
markrepresentant. Att hålla kontakten med de boende, initiera vår- och höststädning, 
samla in önskemål och göra planer med stöd av ASK, utan att vara mark- eller 
trädgårdsproffs. Det kan även gynna att nya krafter vill åta sig rollen som 
markrepresentant när det behövs framöver. 
 
Anna Åhlander 
Prg 87 och markrepresentant för Pärlröksgången 
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Svar på motion nr 1  

Motionen tar upp frågor om den ekonomiska hanteringen av trädvård, Tyresö Bostäders 
delaktighet i det praktiska arbetet i området samt om hur timdebiteringen av ASK:s 
personal ska se ut. Motionen är inlämnad av en markrepresentant. 

De tre yrkandena rör övergripande frågor om yttre och inre mark och om hur 
kostnaderna ska hanteras i budgeten. 

Ordningen med yttre och inre mark samt inrättande av markrepresentanter beslutades av 
en extrastämma den 24 augusti 2009. Den nya ordningen skulle gälla i tre år. Den 
förlängdes ett år på budgetstämman den 29 oktober 2012 och beslutades gälla tills 
vidare på budgetstämman den 26 november 2013. Frågor har under åren ställts om vad 
som är yttre respektive inre mark. Styrelsen har utrett det och nu finns en karta för varje 
gång där yttre respektive inre mark är tydligt markerade. Den publicerades i Krusboda 
kontakt nr 3/2021. Till budgetstämman den 13 april 2021 lämnade en markrepresentant 
in en motion om att ändra grunden för arvodesberäkningen till markrepresentanterna. 
Den arbetar vi fortfarande med. 

Mot bakgrund av detta anser styrelsen att det nu är tid att se över hela frågan om yttre 
och inre mark och att tillsätta en arbetsgrupp med bred förankring som genomför detta. 

 

Styrelsen föreslår  

att stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda frågan om yttre och inre mark. 
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Motion nr 2  
I samband med att jag skulle skicka in en motion till årsstämman noterar jag att det inte 
finns någon mejladress eller annan kontakt till styrelsen, utan man hänvisar till 
kontoret.  

Det kan finnas tillfällen då man vill komma i kontakt direkt med styrelsen utan att låta 
kontoret förmedla kontakt.  

Därför föreslår jag att en separat e-postadress upprättas direkt till styrelsen.  

Med vänlig hälsning 

Anna Åhlander 

 

Svar på Motion nr 2  

Motionären föreslår att styrelseledamöternas mejladresser ska vara tillgängliga att mejla 
till och att mejl inte ska gå via ASK:s kansli. 

För att vi ska säkra att alla inkommande mejlfrågor får snabba svar har vi som rutin att 
vår administratör är den som tar emot inkommande frågor och ser till att de besvaras. 
Frågor där det inte finns ett tydligt rutinsvar stäms av med styrelsen. Rutinen gör dels 
att vi minskar det operativa arbetet för styrelsen dels att svar sänds från ASK:s 
mailadress så att vi har dem sparade i vårt datasystem. Styrelsen anser att rutinen 
fungerar mycket bra. 

 

Styrelsen föreslår  

att motionen därmed ska anses besvarad. 
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Motion nr 3  
Angående missvisande GPS-kartor 

Den ökande näthandeln mm har inneburit att: 
Biltransporterna har ökat inom Krusboda. 
För stora budbilar kör sönder stuprör, belysningsarmaturer och hushörn. 
Många gånger skulle det vara enklare för budet att ställa fordonet på parkeringen och gå 
in till adressen med godset i handen. 
Det har hänt att stora lastbilar kört in bland husen för att leverera ett kuvert eller ett litet 
paket. 
Pga  
• Det framgår inte att biltrafik inte är tillåten. 
• Man uppmanas att ta bilen till/från husets entrédörr. 
• GPS-kartorna visar fel väg och onödiga omvägar. 
• Vid beställningen går det oftast inte att informera leverantörens bud om det olämpliga 
i att försöka köra in bland husen. 
 
Förslag: 
Att ASK kontaktar Google och övriga som levererar kartor till GPS-programmen för att 
rätta till kartunderlaget. 
OCH 
Att föreslagna revideringar stäms av med resp Garagesamfällighets Markrepresentanter. 
 
Urban Sternberg 
Stensötegången 160 

 

Svar på Motion nr 3 

Motionären föreslår att ASK ska utreda hur vi kan säkra att GPS-kartor visar lämpligast 
transportväg till respektive fastighet i Krusboda 

Styrelsen instämmer i att det är ett problem med att det är mycket trafik i området och 
att den lämpligaste vägen inte alltid visas på GPS till fastigheter i Krusboda. Styrelsen 
föreslås därför få i uppdrag att undersöka om det går att identifiera huvudstråk för 
leveranser inom Krusboda och undersöka möjligheten att få dem inlagda i Google 
Maps.  

 

Styrelsen föreslår  

att motionen bifalls. 
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Motion nr 4 
Tidigare fanns det en almanacka som styrelserna kunde fylla i för boka lokalen. Den 
togs bort och nu har man ingen aning om vilka datum som funkar utan man får maila 
och hoppas att det är ledigt.  

Se till att det kommer upp ett fungerande bokningssystem för oss som nyttjar lokalen.  

Vänliga hälsningar 

ordf. Daniel Jonsson 
Björnmossegångens samfällighetsförening 

 

Svar på motion nr 4 

Motionären anser att ASK:s sammanträdesrum ska gå att boka genom en 
papperskalender på väggen vid sammanträdesrummet. Bokning av ASK:s 
sammanträdesrum är en administrativ fråga som kansliet sköter. Styrelsen anser att det 
finns ett fungerande bokningssystem. Om man vill boka sammanträdesrummet ringer 
man eller mejlar till ASK.  

 

Styrelsen föreslår 

att motionen därmed ska anses besvarad. 
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Propositioner från styrelsen 
 

Proposition nr 1 
Valberedningen har en mycket viktig funktion i en demokratiskt styrd verksamhet. Som 
ett led i att förtydliga valberedningens roll och arbetssätt har styrelsen tagit fram en 
arbetsordning i samråd med valberedningen. Syftet är att boende i Krusboda, 
valberedningen och styrelsen ska ha en gemensam bild av valberedningens arbetssätt. 
Att ha en skriven arbetsordning underlättar även ett rutinmässigt förbättringsarbete då 
den verkliga arbetsgången kan stämmas av mot arbetsordningen. 

Förslaget till valberedningens arbetsordning står att läsa i Bilaga 1. 

 

Styrelsen föreslår  

att årsstämman fastställer den föreslagna arbetsordningen för ASK:s valberedning.  
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Metoder för rösträkning  
Det finns två olika metoder att räkna röster; andelstalsmetoden och huvudtalsmetoden.  
Andelstalsmetoden används vid röstning om frågor av ekonomisk betydelse om någon 
medlem begär att metoden ska användas. Här baseras antal röster på antalet andelar som 
respektive medlem har. Vid omröstning enligt andelstalsmetoden får en medlems 
röstetal inte överstiga en femtedel av det sammanlagda närvarande andelstalet.  
Huvudtalsmetoden används vid röstning om val- och stadgefrågor. Här har varje 
närvarande medlem en enda röst, oavsett hur många andelar medlemmen har.  
  
Exempel på uträkning av andelstal vid rösträkning  

    
 
Andelstalsmetoden  
Eftersom en fastighetsägare inte får ha mer än en femtedel av samtliga närvarande 
andelstal blir taket på antalet röster för en enskild medlem 
 

202,67÷5 = 40,53202,67÷5 = 40,53 
 
Tyresö Bostäder har som enskild medlem 102 andelstal och begränsas därför till 40,53 
röster. De andra storägarna berörs inte eftersom deras andelstal understiger 40,53.   
Hade Tyresö kommun varit närvarande hade det sammanlagda andelstalet ökats med 50 
till totalt 252,67. Tyresö Bostäder hade då fått 
 

252,67÷5 = 50,53252,67÷5 = 50,53 
 
röster. Tyresö kommun hade fått tillgodoräkna sig alla sina andelar eftersom de 
understiger 50,53.  
 
 
Huvudtalsmetoden  
Huvudtalsmetoden resulterar i 53 röster i exemplet ovan.  
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Bilaga 1 – Valberedningens arbetsordning 
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