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Styrelsen har under det gångna räkenskapsåret fortsatt att arbeta med ändamålet att förvalta 
gemensamma områden samt tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen har under året haft 9 
protokollförda styrelsemöten.  

Styrelsen har under räkenskapsåret bestått av följande personer  

Ledamöter:  

Mikaela Recknagel, ordförande, Söderby torgs allé 51  
Johan Sindahl, kassör, Eldarstigen 8   
Denny Trinh, tekniskt ansvarig och snöröjningsansvarig, Kuskstigen 21  
Anamaria Deliu, Kuskstigen 11  
Carina Lockhart, Portvaktsstigen 7 
  

Suppleanter: 

Fredrik Lorentzi, Kokerskestigen 18 
Magnus Erhag, Portvaktsstigen 17  
  
Revisorer: 

Robert Bäck, revisor, Portvaktsstigen 27 
Sten Garpenquist, revisorsuppleant, Eldarstigen 14  
  

Ekonomi och förvaltning  

För årets finansiella resultat hänvisar styrelsen till resultat- och balansrapporten för 2018/19.  

Styrelsen föreslår, i enlighet med budget, att 83 000 kronor avsätts av årets resultat till reparations- 
och underhållsfond.  

Styrelsen valde att under året fortsätta med det serviceavtal som tidigare tecknats med Villaägarna. 
Det innebär bland annat att föreningens administration av årsavgifter förenklats avsevärt samt att 
föreningen har en förmånlig försäkring via Villaägarna. Vi vill fortsätta påminna om att valet att låta 
Villaägarna administrera årsavgiften istället för att göra det i egen regi gör dock att fakturan för 
årsavgiften kommer i kuvert med Villaägarnas logotyp på.  Styrelsen vill göra alla medlemmar 
uppmärksamma på detta då det är lätt att missta för reklam.  

Under sommaren har fotbollslaget Rönninge/Salem F04/05 anlitats för att rensa rågångarna. 

Styrelsen har under våren besiktigat lekplatserna, något som behöver göras regelbundet. Några 
mindre anmärkningar konstaterades och dessa ska åtgärdas under hösten. 

Det fanns inga kvarstående fordringar av årsavgifter vid räkenskapsårets slut.  

I styrelsens förslag till budget för 2019/2020 framgår en höjning av årsavgiften med 500 SEK till 3200 
SEK per fastighet och år. Detta pga ökade kostnader för snöröjningen. Se mer detaljer under 
snöröjningen nedan. 
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Snöröjning 

Styrelsen konstaterar att snöröjningen, levererad av Svensk Markservice, under vintern 2018/2019 
fungerat tillfredsställande rent tekniskt. Dock anser vi att verksamhetsårets rätt milda vinter trots allt 
varit kostsam ekonomiskt. Fakturan för februari har bestridits då vi anser att Svensk Markservice 
varit ute och plogat/sandat mer än vad som varit skäligt.  

Kostnad för snöröjning uppkom till 124 244 SEK mot budgeterade 85 000 SEK, varav februaris faktura 
på 36 336 SEK är under diskussion. 

Även kontakten med Svensk Markservice har varit problematisk. Upp till två månaders väntetid på 
svar på mail samt stora svårigheter att få tag på relevanta personer på telefon.  

Styrelsen har därför under försommaren försökt få in offerter från andra leverantörer. De offerter vi 
fick in kom dock in så pass sent att det var för sent att säga upp avtalet med Svensk Markservice för 
kommande säsong. Styrelsen har även initierat kontakt med de två samfälligheter i området ovanför 
oss för att diskutera ett eventuellt samarbete och gemensam upphandling av snöröjning. Styrelsen 
föreslår därför att detta arbete ska fortsätta under 2019/2020. Styrelsen föreslår även att vi inför 
kommande säsong arbetar fram ett arbetssätt tillsammans med Svensk Markservice för att bättre ha 
kontroll över när och hur snöröjning sker. 

Belysning: 

Föreningen har sedan tidigare ett serviceavtal med Bogfelts för kontroll och reparation av 
föreningens belysning. Då kostnaden för reparation är förknippad med en avgift så ska medlemmar 
som uppmärksammar trasig eller defekt belysning inom vårt område vända sig till Tekniskt ansvarig i 
Styrelsen som förmedlar felanmälan.  

Städdag 

Under våren anordnades traditionsenligt en städdag. Närområdet snyggades upp och den inhyrda 
containern fylldes snabbt med skräp. Dagen avslutades med korvgrillning i den övre lekplatsen.  

Reparation- och underhållsplan  

Styrelsen kan konstatera att något behov av att uppdatera reparation- och underhållsplanen har inte 
funnits under året.  

Om du vill komma i kontakt med styrelsen gör du det via styrelsen@portvaktensalem.se eller genom 
att kontakta någon i styrelsen direkt.  

Sist men inte minst så finns mer beständig information som t.ex. föreningens stadgar och protokoll 
från årsstämmor på föreningen hemsida www.portvaktensalem.se.  

  

År 2018/2019 års förvaltningsberättelses riktighet intygas  

  

 

____________________________   ____________________________  
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Mikaela Recknagel, ordförande   Johan Sindahl, kassör  

  

  

____________________________   ____________________________  

Carina Lockart, sekreterare   Denny Trinh, ledamot  

  

  

____________________________  

Anamaria Deliu, ledamot 


