


DAGORDNING

1) Mötets öppnande
2) Val av ordförande och sekreterare för mötet
3) Val av två justeringsmän
4) Fastställande av röstlängd
5) Årsmötets behöriga utlysande
6) Godkännande av dagordning
7) Styrelsens och revisorernas berättelser
8) Ansvarsfrihet för styrelsen
9) Förslag och motioner (Inkomna senast 16:e april)

1) Flytt av elskåp



Nr 1
Motion flytt av elskåp 16/4

El- och teleskåp utanför förrådet Kaggetorpsvägen 144 är 
placerade så nära förråd att underhåll som att måla eller byta 
panel är omöjligt.

Dessa skåp behöver flyttas så underhåll möjliggörs.

Mvh
Lars Uhver
Kaggetorpsvägen 144.







Bilder från 138





Styrelsens föreslår avslag för att:

Kostnaden är för höga för att genomföra en flytt och att det är möjligt att 

byta panelen då detta skett på 138:an.

Förutsättningarna har varit desamma sedan området byggdes.
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1) Flytt av elskåp
2) Motion förstärkt strömmatning och enskild mätning av el i gemensamma garage.



Nr 2

Motion förstärkt strömmatning och enskild mätning av el i gemensamma 

garage. 2017-04-17

Plan och policy för att reglera hur laddning av eldrivna fordon skall ske 

behöver formuleras.

Kanske finns initiativ från Trollhättan energi att ha ett testområde som 

vårat för att utvärdera lösningar.

Mvh

Lars Uhvér

Kaggetorpsvägen 144



Styrelsens föreslår avslag för att:

Detta kräver en ändring i anläggningsbeviset och då vi tidigare undersökt att genomföra 

sådan har vi fått informationen om att det är en stor process, med bl.a. anmälan till 

länsstyrelsen.

En sådan förändring, för att få igenom en sådan skall ändringen vara till gagn för 

samtliga medlemmar. Vilket vi i dagsläget inte ser att vi uppfyller då antal elbilar är få.

Till detta läggs även kostnadsaspekten att dra nya kablar samt laddon.

Vi ser positivt på miljötänket och följer utvecklingen. Vi kommer att närvara på Trollhättan 

Energis information den 3 maj gällande laddstolpsprojektet som de driver.

Policy som gäller för närvarande är att elbilar ej får laddas vid eluttag i 

gemensamhetsgaragen.





Information Folkets Hus Kulturhuset 3 maj.

Senast anmälan 1 maj.

Anmälan på 

www.fhkanmalan.se/teab
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Nr 3

Motion om nyhetsbrevsutskick. 2017-01-06

Jag lägger härmed in en motion om att Samfälligheten Fisktärnan skall avsluta tryckta 

nyhetsbrev.

Mitt förslag är att nyhetsbreven endast skall skickas ut via e-post, (vilket man anmäler 

sig på hemsidan för att få ) samt finnas att läsa på samfällighetens hemsida, samt att 

det anslås på anslagstavlan vid kvartersgården.

Syftet med detta är:

1 Minska kostnaderna för föreningen

2 Då det inte är en kostnad för att göra nyhetsbrev, kan dessa snabbare och vid behov 

oftare publiceras.

Roger Thurhagen

Kaggetorpsvägen 24



Styrelsen föreslår bifall för att:

Kostnaden för utskrivna nyhetsbrev är hög och är ett ineffektivt sätt att sprida 

information till medlemmarna, då det vid bifall, kommer att finnas på hemsidan, 

anslagstavlan samt skickas ut via e-post (i dagsläget har redan drygt 70 hushåll anslutit 

sig till denna tjänst)

Dock kommer enligt stadgarna kallelse till årsmöte och utdebitering delas ut i 

pappersform som delas ut i brevlådorna.

Beslut tas under punkt 16 enligt kallelsen
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Gruppupphandla internetuppkoppling via Comhem. 2017-01-06

Ge till styrelsen uppdrag att gruppupphandla en basuppkoppling till internet via föreningens kabeltv

leverantör Comhem.

Syfte:

Att på detta sätt minska kostnaden för var och en. Vid en upphandling av gruppanslutning kommer 

kostnaden för en basuppkoppling halveras.

Förarbete

Styrelsen bör inför årsmötet begära en offert från Comhem för att kunna presentera denna i samband med 

kallelse till årsmötet.

Roger Thurhagen

Kaggetorpsvägen 24



Presentation av förslag från styrelsen görs under punkt 15, med tillhörande beslut.



DAGORDNING

10) Ersättning till styrelse, revisorer och övriga ersättningar



En ledamot lägger ner ca 85 timmar per år vilket ger med nuvarande arvode ca 70:-/h före skatt.

Funktion Antal Per  funktion nuvarande Totalt Nya arvoden Förändring
Ordförande 1 16000 16000 18000 2000
Sekreterare 1 9000 9000 12000 3000

Ledamot 3 6000 18000 (8000x3) 24000 6000
Ekonomi 1 0 0 4000 4000
Webb & Uthyrning 1 0 0 4000 4000
Revisor 2 1500 3000 3000 0

46000 65000 19000
Antal hus 158 291 411 120
Per månad 24 34 10
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10) Ersättning till styrelse, revisorer och övriga ersättningar
11) Styrelsens förslag till inkomster/utgifter samt debiteringslängd



Budget för Samfällighetsföreningen Fisktärnan 2017 
Anläggning 1 
Samtliga 158 fastigheter ingår i anläggning 1 
Kvartersgård och två förrådsutrymmen, kommunikationsleder, grönområden med lekplatser och 
tennisplan, ledningar för kall- spill- och dagvatten med tillhörande brunnar, elledningar med 
mätarkabelskåp samt stolpar och armaturer för ytterbelysning, centralanlägging för radio och TV. 
Utgifter Kostnader 
Vinterväghållning -45 000 
Barmarksunderhåll -10 000 
Internvägar mm -150 000 
Utebelysning -35 000 
Kvartersgård el -30 000 
Kvartersgården u.h -25 000 
Grönområden -20 000 
Lekplatser, tennisplan -50 000 
Elskåp 2st -70 000 
Avloppsavgift -40 000 
Kabel-TV -85 000 



Antennanläggningen -16 000 
Försäkringar -7 500 
Tomträtt -1 000 
Arvoden -57 790 
Lön ”anställda” -10 000 
Sociala avgifter -18 800 
Container -12 000 
Adm, övrigt -5 000 
Blomstervall -25 000 
Övriga -8 000 
Villaägarna -15 000 
SUMMA -736 090 
Inkomster: 



Inkomster:
Medlemsavgifter (2650 x 2) x 158 837 400 
Kvartersgården 10 000 
Bastun 3 500 
SUMMA 850 900 
Resultat anl 1 114 810 



Anläggning 2 
106 st radhus och vilkelhus ingår i anläggning 2 
Fristående garage med tillhörande körytor, ytter- och innerbelysning för garage med tillhörande ledningar, 
jordade uttag och timer. Regnvatten- och dräneringsledningar. 
Utgifter Kostnader 
Vinterväghållning -15 000 
Underhåll garageplaner -10 000 
Radgarage el -40 000 
Radgarage u.h -30 000 
Försäkringar -4 000 
SUMMA -99 000 
Inkomster 

Årsavgifter 
(750x2) x 106 159 000 
SUMMA 159 000 

Resultat anl 2 60 000 
Totalt resultat av anläggning 1 & 2 
174 810 



DAGORDNING

12) Val av ordförande och övriga ledamöter
13) Val av revisorer
14) Val av valberedning
15) Beslut om utökat gruppavtal Com Hem





Olika typer av bredbandsuppkopplingar

Fiber
Optisk fiber dras i dag bland annat till villor, till exempel när man ändå gör andra installationer.
Det är en anslutningsform som anses framtidssäker eftersom den möjliggör hög överföringskapacitet.
Till skillnad från exempelvis ADSL kräver fiberanslutningar att ny infrastruktur byggs (fiberkablar dras).

Kabel-tv
Om du bor i en lägenhet eller villa med kabel-tv kan kabel-tv-leverantören erbjuda bredband.
Du behöver ett kabelmodem, som kabel-tv-företaget erbjuder. Om du bor i ett flerfamiljshus behövs ofta 
också ett avtal mellan kabel-tv-företaget och fastighetsägaren som gör det möjligt för den förra att 
leverera tjänsten.



Mobilt bredband
Mobilt bredband används vanligen i mobiltelefonen (ofta kallat mobilsurf) eller 
genom ett modem eller instickskort som kopplas in i den bärbara datorn. Du kan 
då koppla upp dig var som helst. Vid användning av mobilt bredband kan du 
förflytta dig samtidigt som du surfar. En förutsättning är dock att det finns 
täckning.
Överföring av information via mobilt bredband kan ske via olika tekniker: 2G 
(GPRS), 3G, HSPA och LTE (4G), som alla ger mobilitet över stora områden. Wi-Fi 
kan ge trådlöst och mobilt bredband inom ett begränsat område, till exempel i 
hemmet. Oftast har mobilt bredband ett tak på hur mycket du kan surfa.



ADSL
Bredband via telefonnätet (xDSL)
En möjlighet som finns i de allra flesta fastigheter är att få bredband via 
telefonnätet. Ofta finns ett flertal operatörer för den boende att välja mellan 
och fastighetsägaren behöver sällan göra något för att det ska fungera.
Nackdelen med fast bredband över telefonnätet är att överföringskapaciteten 
varierar med avståndet till närmaste telestation och sällan eller aldrig når upp 
till riktigt höga hastigheter. Många kunder kan dock få upp till 30 Mbit/s med 
denna teknik vilket täcker många av de behov som många normalanvändare 
har. Men kraven på överföringskapacitet ökar över tid och många bedömare 
anser att bredband över telefonnätet är en mindre framtidssäker investering än 
bredband via fiber.











COM HEM - FRAMTIDSSÄKERT, KUNDVÄNLIGT OCH INSPIRERANDE!

Com Hems framtidssäkra kabelnät ger många fördelar för er och era boende.

Fullserviceavtal

När vi säger full service så menar vi verkligen det. Avtalet omfattar såväl arbete 
som material – utan besvär och oförutsedda utgifter. Eventuella fel/problem 
anmäls direkt till vår Kundservice för support och felanmälan på telefon 90 222.



Framtidssäkert

Ett framtidssäkert FiberKoax-nät, med plats för dagens och morgondagens 
behov och krav på prestanda. Det är vad ni och era boende får genom vårt 
uppgraderade fastighetsnät.

Kort sagt: kapacitet så att det räcker och blir över för mer tv, snabbare bredband 
och framtida tjänster. 



Bredband och Telefoni

Com Hem tillhandahåller möjligheten för de boende att även beställa Bredband 
med hastigheter upp till 500 Mbit/s och Telefoni via Com Hem.

Vi har investerat i Sveriges snabbaste bredbandsteknologi och mer än 97 % av 
vårt bredbandsnät består av optisk fiber med den senaste DOCSIS® 3.0-
teknologin för enastående hastigheter. Med vår fasta telefoni kan du sänka 
månadskostnaden avsevärt jämfört med andra aktörer.



Sveriges största utbud av tv & play

Boende i Com Hem-hus har tillgång till vårt Analoga Start- eller Grundutbud –
direkt i Com Hem-uttaget – medan övriga Sverige har släckt ned denna 
möjlighet.

Detta gör att man kan ansluta alla ”gamla” tv apparater utan mellanbox.

I tillägg: Com Hem erbjuder fler än 150 kanaler – mer än hos någon annan 
operatör – med underhållning, film, serier, nyheter, dokumentärer och 
barnkanaler. 



GRUPPAVTAL BREDBAND 100

Vårt mest populära bruksbredband. Ett riktigt snabbt bredband och 
ett bra alternativ för familjer där flera är uppkopplade samtidigt med 
dator, surfplattor eller spelkonsoler.

Telefoni bas ingår. Mer info kommer senare i presentationen.



Hastighetsgaranti 

De boende vet att de får den hastighet de betalar för när de har 
trådbunden uppkoppling.

Om de boende väljer en högre bredbandshastighet än vad som ingår 
i Gruppavtalet får denne tillgodoräkna en uppgraderingsrabatt.
Se slutet av presentationen.



Fördelarna med Com Hem Gruppavtal Bredband
Samtliga boende får enkelt tillgång till bredband och telefoni.
Boendestandarden och därmed värdet på era bostäder höjs.
Ett abonnemang på Bredband 100 och en trådlös router/modem 
ingår per hushåll.
Routern innehåller även en telefoniadapter och WiFi, för trådlös 
uppkoppling.
Lätt att installera trådlöst internet för PC, Mac, spelkonsoler och 
mobilsurf. 



• Inga startavgifter tillkommer på gruppavtalad tjänst.

• Välj den tjänst eller kombination av tjänster som passar just er bäst.

• Era boende äger medföljande kundutrustning.

• 5 st e-postadresser à 100 MB ingår

• För telefoni tillkommer samtalsavgifter och eventuella tillvalstjänster. 



Router ingår!

Större valfrihet och mer för pengarna med Com Hems Gruppavtal
Com Hems gruppavtal är en tjänst som tagits fram för att möta våra kunders 
växande behov. Fördelarna är många – både för er som fastighetsägare och för 
era boende. Mer och bättre tv, bredband och rabatt till alla, är exempel på 
fördelar med Com Hems Gruppavtal.



Ordinarie 
engångskostnader 
för router.

Startavgift 399:-
Frakt 99:-





Telefoni

Till fasta telefoner: 0,39 kr/min
Till mobiler: 1,69 kr/min
Öppningsavgift: 0,99 kr

Ordinarie månadsavgift 29:- med gruppavtal ingen kostnad.
Önskar man lägga till för telefoni plus eller max tillkommer 49:-/99:- per månad.



Ännu snabbare bredband?

Om man önskar lägga till för snabbare bredband utgår en rabatt på 300:- på 
ordinarie prislista. Se nedan (gäller per 2017-03-13)

Hastighet Ord 
pris

Rabatt Tillägg Totalt inkl. 
gruppavtalet

Rabatt jämfört 
med individuellt 
avtal/mån

Kostnad utan 
gruppavtal/år

Rabatt jämfört 
med 
individuellt 
avtal/år

Kostnad 
med 
gruppavtal/
år

100 mbit 369:- 244:- Ingår 125:- 244:- 4.428:- -2.928:- 1.500:-

250 mbit 496:- 300:- 196:- 321:- 175:- 5.952:- -2.100:- 3.852:-

500 mbit 599:- 300:- 299:- 424:- 175:- 7.188:- -2.100:- 5.088:-



Övriga rabatter vid gruppavtal

Sammanfattning av övriga rabatter vid tecknade av gruppavtal

Övrigt Ord pris Engångs
Rabatt

Rabatt jämfört med 
individuellt avtal/mån

Rabatt jämfört med 
individuellt avtal/år

Telefoni 29:-/mån 29:- 348:-

Router 399:- 399:-

Frakt 99:- 99:-



TILLÄGGSTJÄNSTER

För mer information se www.comhem.se



TiVo®- tjänst från 199:-/månad

Vår populära TiVo®-tjänst samlar all underhållning direkt i din tv – allt från 
kanaler, hyrfilmer, Netflix och playtjänster som Cirkus och ABC Studios. Med 
TiVo får du också funktioner som gör tv-tittande bekvämare.

Till exempel Serieinspelning, Smartsök, Sju dagars omstart och TiVo-tips. 
TiVo lär sig vad du gillar och inspirerar dig att upptäcka nytt. Glöm fasta tider 
och njut av en tv-upplevelse du skapar själv, hemma i soffan eller på språng 
med mobilen och surfplattan. 



Trygg Surf 49:-/månad för upp till 5 enheter.

Komplettera bredbandet med Trygg Surf och få ett säkerhetspaket
som skyddar de boendes alla enheter; dator, mobil och surfplatta. 
Trygg Surf skyddar till exempel när du surfar, shoppar och utför 
bankärenden på nätet.



FRÅGOR?BESLUT!
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