
Förvaltningsberättelse 
för Anläggningssamfälligheten Timjanen 
i Uppsala för perioden den 1 september 
2013 – 31 augusti 2014

Styrelse
Styrelsen har under året bestått av
Ordförande Örjan Enehall
Kassör Martin Halldén
Sekreterare Jan Larsson
Områdesansvariga

ledamöter
Tom Eriksson
Stefan Söderblom
Owe Härgestam

Under perioden har styrelsen hållit 3 protokollförda sam-
manträden.

Övriga funktioner
Revisor Kjell Ehrengren
Revisorssuppleant Magnus Andersson

Områdesansvar, 
tillsyn

Sigvard Hedin

El och teleanlägg-
ning

Magnus Lönnqvist

Flaggning
Gräsklippning Thord Berglund

Sigvard Hedin

Valberedning Thord Berglund
Helene Jonsson
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Verksamheten
Under året har föreningen genomfört höst- och vårstäd-
dagar under oktober och april, med städgrupper som har 
ansvar för var sin del av området. 
Under städdagen i April ombesörjde medlemmarna, förutom
de vanliga sysslorna, även grässådd runt lekpatserna, 
målade lekplatsutrustning och lade nytt papptak på 
lekstuga.
Salixen runt lekplatsen har grävts upp och 
planteringskommittén har anlagt nya planteringar.

En ny åkgräsklippare samt en trimmer har köpts in.

Uppsala Stadsnät kom under våren med ett erbjudande om 
fiberanslutning för fastighetsägare i området. Genom 
styrelsens försorg undersöktes möjligheten att använda den
befintliga kanalisationen. Då detta visade sig vara möjligt 
kunde kostnaden för anslutningen i erbjudandet reduceras 
med ca. 10 000 kr per fastighet. En stor andel av 
medlemmarna har därefter valt att teckna avtal med 
Uppsala Stadsnät. 

Gräsklippning
Sigvard Hedin och Tord Berglund har under året år skött 
gräsklippning inklusive underhåll.

Flaggning
Flaggning har vid tillfällen utförts av Thord Berglund.

Sistaaprilfirande i Årstaparken
Föreningen bidrog ekonomiskt till sistaaprilfirandet i Årsta-
parken. Medlemmar i föreningen var också med och 
vaktade elden vid kasen i parken under natten mot första 
maj.

Parkeringsövervakning
Föreningen har fortsatt att anlita parkeringsföretaget Parkia 



för parkeringsövervakning inom området.

Ekonomi
Resultatet för året uppgår till 133 843,46 kronor.

Huvudsakliga orsaker till överskottet är lägre kostnader för 
snöröjning än budgeterat, lägre kostnader för låneräntor 
med anledning av ett lågt ränteläge. Vidare uppstår ett 
överskott på avskrivningar jämfört med budget med 
anledning av att stämman föregående år beslutade att 
skriva ner anläggningstillgångarna så att de motsvarade 
föreningens lån vilket möjliggjorde en sänkning av 
avskrivningarna. 

 

Underhållsfonden uppgick vid årsstämman 2013 till 
302 441,41 kronor efter att stämman beslutat att disponera 
hela föregående års resultat till underhållsfonden.

Styrelsen föreslår att årets överskott på 133 843,46 i sin 
helhet disponeras till underhållsfonden.

In- och utflyttningar
Timjansgatan 113, Hanna och Jens Gejke  
Timjansgatan 21, Hanna Eneroth och Leif Eriksson 

Tack
Vi tackar alla inom samfälligheten som har ställt upp och 
deltagit vid städdagar och ogräskvällar samt med 
gräsklippning, underhåll, el, teleanläggning, målning, 
reparationer med mera.

Örjan Enehall Martin Halldén
Ordförande Kassör

Jan Larsson Tom Eriksson
Sekreterare Områdesansvarig ledamot



Stefan Söderblom Owe Härgestam
Områdesansvarig ledamot Områdesansvarig ledamot


