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Västerbergets samfällighetsförening Tjäderstigen 15 590 44  RIMFORSA  

 

E-post: info@vasterberget.se   

  

 
 
 

KALLELSE till ordinarie föreningsstämma för 

Västerbergets Samfällighetsförening 
  

Tid: Onsdag den 15 september – Kl. 19.00 

Plats: Missionskyrkan 
 

 

För att veta om lokalen räcker till i dessa Coronatider ber 

vi er anmäla om hur många som tänker komma på 

stämman från respektive hushåll. 

Skicka helst in svar på mail info@vasterberget.se. Eller 

lämna i postlådan Tjäderstigen 15. 

Svar önskas senast 12 september. 

 

 

 

 

 

 

Rimforsa den 22 augusti 2021 

 

Västerbergets Samfällighetsförening 
/Styrelsen 
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Västerbergets samfällighetsförening Tjäderstigen 15 590 44  RIMFORSA  

 

E-post: info@vasterberget.se   

  

KALLELSE till ordinarie föreningsstämma för 

Västerbergets Samfällighetsförening 
  

Tid: Onsdag den 15 september – Kl. 19.00 

Plats: Missionskyrkan 
 
Dagordning: 

1 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.  
(Fastställa det som röstlängd) 

2 Val av ordförande för stämman. 
3 Val av sekreterare för stämman. 
4 Val av två justerare. 

5 Föredragning av styrelsens årsredovisning. 
6 Föredragning av revisorernas berättelse. 

7 Fastställande av resultat- och balansräkning. 
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
9 Fråga om användandet av uppkommen vinst eller täckande av förlust. 

10 Styrelsens förslag till budget samt avgift till föreningen. 
11 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 

Inga medlemsmotioner har inkommit. 
12 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.   
13 Val av revisor och suppleant. 

14 Ersättning till styrelsen och revisorerna. 
15 Val av valberedning. 

16 Övriga frågor. 
17 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt. 

18 Avslutning. 

 

Rimforsa den 22 augusti 2021 

 

Västerbergets Samfällighetsförening 
/Styrelsen 

 
 
- Fullmakt bifogas för den som ej kan närvara (se baksidan). 
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Västerbergets samfällighetsförening Tjäderstigen 15 590 44  RIMFORSA  

 

E-post: info@vasterberget.se   

 
 
 
 
 
 
 
 

Jag/vi lämnar härmed fullmakt för    
att företräda mig/oss som ombud vid årsstämma för Västerbergets 

samfällighetsförening den 15 september 2021. 

 
Min/vår fastighet har adress:   

 
 

Rimforsa den ____________ 2021 
 

 
    
NAMNTECKNING  NAMNTECKNING 
 
 
    
NAMNFÖRTYDLIGANDE  NAMNFÖRTYDLIGANDE 
 
 
 

Bevittnas: 

 
 

    
NAMNTECKNING  NAMNTECKNING 
 
 
    
NAMNFÖRTYDLIGANDE  NAMNFÖRTYDLIGANDE 
 
 

Endast make/maka/sambo eller annan medlem kan vara ombud. Endast en 

fullmakt är tillåten för ett ombud. 

 

FFUULLLLMMAAKKTT  



vÅSTERBERGETS SAMFÅLLIGHETSFÖRENING
Årsredovisning fiir perioden 2020-01-01- -2020-12-31
Orgnr 717909-5711

FÖRYALTNINGSBER]iTTELSE

Styrelsen ftir Västerbergets Samftillighetsftirening fär hiirmed avge ftiljande verksamhetsberättelse for är 2020.

Under året har det gjorts asfalteringsarbeten fiir att utöka parkeringsytoma och ftir att åtgtfda skador.
Parkeringsövervakning har inftirts på området ftir att komma till rätta med att bilar parkerats inne på gårdarna.
och fiir att stikerställa att räddningsfordon och ftirdtjänst har fri väg.

Styrelsen har haft ftiljande sammansättning.
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Ordfiirande:

Ledamöter:

Suppleanter:

Revisorer
Ordinarie

Suppleant

Anders Törnroth

Magnus Pihl
Helena Stein

Eva Karlsson

Gunilla Sundelin

Kenneth Olausson

ÅkeArvidsson i /
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vÅsronenRGETS slwrrÄr,r,rcnn rsröRENTNG
Årsredovisning fiir perioden 2020-01-01- -2020-12-31
Orgnr 717909-5711

Fastigheter
Föreningens ägda fastighet Rimforsa 1:136 i Kinda kommun består av gatu- och parkmark samt 14 st
huskroppar med tillsammans 86 st enbilsgarage, sju soprum samt två apparatrum.

Medlemmar
86 st fastigheter åir medlemmar i samftilligheten.

Sammanträden
Styrelsen har haft 11 protokollftirda sammanträden.

Årsavgifter

Årsavgiften till samftilligheten har varit 6 900 kr per fastighet.

F astighetsfiirsäkring
Föreningens fastighetsbestånd är fiirsiikrat i Låinsftirsiikringar Östgöta till fullviirde.
Försäkringen omfattar även styrelseansvar och rätts§dd.

Administration
Kostnaden fiir styrelsearvoden uppgår till42 000 kronor.

Information
Medlemmarna har under året informerats om styrelsens beslut genom ftireningens webbsida
samt genom utskick och anslag.

Årets resultat
Årets resultat visar ett överskott på kronor 176 4OO.

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen ftireslar att det ansamlade resultatet kronor 570 374 balanseras i ny räkning.

Resultatet av fiireningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets slut
framgår av efterföljande resultat- och balansråikning samt bokslutskommentarer.

RESULTATRIiKNING

lnt2ikter
Medlemsavgifter
Vattenavgifter
Övrisa intiikter

Kostnader
Driftskostnader (not 2)

RESULTAT FÖRE NIiNTNNTTTO

Riinteintiikter

RESULTAT FÖRE DISPOSITIONER

Uttas frfu/avsättning till reparationsfond

Ånrrs RESULTAT
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2020-01-01
2024-12-31

s93 400
274 224

938
868 562

-695 494
-695 494

173 068

3 332

176 400

0

176 4001
///L

ru

2019-01-01
2019-12-31

s93 400
249 536

798
843 734

-657 501
-657 50t

186 233

3 247

189 480

0

189 480



vÄsrnnnnRGETS savrrÄr-r,rcnnrsröRnNTNc
Årsredovisning tiir perioden 2020-01-01- -2020-12-31
Orgnr 717909-5711

BALANSRJiKNING (nol 1)

TILLGÅNGAR

Omsättninestill gån gar

Kor tfr i s t i s a fo r drin s ar
Fordrinsar medlemmar
Förutbetalda kostnader

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa eget kapital

Avs ättnin garlåterftirin gar

Avsatt/återfort till framtida reparationer och
underhå11

Summa avsättningar/återftiringar

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Uooluona sociala avsifter
Förutbetalda medlemsavsift er
Öw upplupna kostnader

Summa kortfristi ga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

Poster inom linien
Ställda säkerheter
Ansvarsfiirbindelser

2020-t2-31 2019-12-31
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t7 7r7
0

2 087 83t

2 t05 548

2 105 548

24 zss
5 t45

922706

952 t06

I 952 106

I 245 815

393 914

t76 400

1 816 189

130 000

130 000

6 009
0

148 350
s 000

159 359

2 10s s48

Inga ,,*fu

I 245 8t5
204 494

189 480

| 639 189

130 000

130 000

26 177
2 190

148 350
s 000

t82 3r7

1952106

Inga
Insa



VÄSTERBERGETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Årsredovisnin g fiir perioden 2020-0 I -0 I - -2020 -12 -31
Orgnr 717909-5711

KOMMENTARER TILL BOKSLUTET
Not I
Redovisni n gspri nciper

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas infly,ta.

Föreningens tillgångar och skulder har värderats till anskafkringsvärdet respektive nominellt belopp.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god revisionssed.
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Not 2
Driftskostnader

E1

Renhållning och städning

Snöröjning och sandning

Vatten och avlopp

Reparation och underhåll

Kabel TV drift
Kabel TV reparation och underhåll

Försäkring

Styrelsearvoden

Löner
Sociala kostnader

Revision

Ekonomisk ftirvaltning
Öwi ga fiirvaltningskostnader

Rimforsa 2020-03-21

Ordf. Anders Törnroth

2020
4s 952
86 067

29 7tt
27r 767

l2s 563

| 542

6 765

6 24s

42 000

13 050

10 815

5 000

30 000

2t 0t7
695 494

2019
s7 028

81 713

47 t38
246 386

70 830

31 3s8

5 698

7 196

42000
8 550

tt 7t3
5 000

30 000

t2 89t
657 50r

fft.luffirn^eq ,{y'*r/o,ru fil^J

Magnus Pihl

berättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den I r6-50x.

Olausson
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Revisionsberättelse

Till fiireningsstämman i Västerbergets Samf?illighetsftirening
Org.nr 717909-5711

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utftirt en revision av årsredovisningen frr Västerbergets Samftillighetsfiirening ftr riikenskapsåret
2020.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Västerbergets Samfiillighetsft)renings finansiella ställning per den
2020-12-31och av dess finansiella resultat ftir året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen åir

förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grundfiir uttalanden
Jag har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs nåirmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jagii,r oberoende i
förhållande till ftireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inh?imtat är tillräckliga och åindamålsenliga som grund frr mina
uttalanden.

Styrelsens ilnsvar
Det är styrelsen som har ansvaret ftir att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvaxar även for den interna kontroll som den bedömer tir nödvändig ft)r att
upprätta en arsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen ftlr bedömningen av ft)reningens förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så iir tillämpligt, om ft)rhållanden som kan påverka frrmågan att
fortsätta verksamheten och aff anvilnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillåimpas
dock inte om beslut har fattats om aff aweckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Mina mål iir att uppnå en rimlig gradav siikerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet iir en hög grad av säikerhet, men är ingen
garanti for att en revision som utftirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans,rimligen kan forviintas påverka de ekonomiska beslut
som anviindarefattar med grund i årsredovisnt"ft-,

Västerbergets Samftillighetsftirening, Org.nr 7 17909-57 I 1
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Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna ftir väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, utformar och utftir granskningsätgärder bland annat utifran dessa risker och
inhiimtar revisionsbevis som tu tilhäckliga och 2indamålsenliga för att utgöra en grund ftir mina uttalanden.
Risken ftir att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 2ir högre än ftir en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefaffa agerande i maskopi, ftrfalskning,
avsiktliga utel2imnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en ftirståelse av den del av Västerbergets Samftillighetsftirenings interna kontroll som har
betydelse ft)r min revision ft)r att ufforma granskningsåtgtirder som är lämpliga med hänsyn till
omstiindigheterna, men inte fiir att uttala mig om effektiviteten i den intema kontrollen.

- utvtirderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som anvlinds och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- &ar jag en slutsats om l?impligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osåikerhetsfaktor som avser sådana hiindelser eller ftlrhållanden som kan leda till
betydande tvivel om ft)reningens fiirmåga aff fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
viisentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen ftista uppmiirksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar åir otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet ftir revisionsberättelsen. Dock kan framtida hiindelser eller fiirhållanden göra att en ft)rening inte
längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, dtiribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfaffning och inriktning samt
tidpunkten for den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, diiribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar

Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utftrt en revision av styrelsens ft)rvaltning ft)r
Västerbergets Samfiillighetsftirening ft)r räkenskap säret 2020.

Jag tillstyrker att ftireningsståimman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftir riikenskapsåret.

GrundJör uttalande
Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs niirmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jagir oberoende i ftjrhållande till Västerbergets Samfiillighetsftrening enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 2indamålsenliga som grund for mitt
uttalande. r llw

Västerbergets Samftillighetsfiirening, Org.nr 7 17 909-57 I 1
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret ftir ftirvaltningen.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av fiirvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, 2ir att inhämta
revisionsbevis ftir att med en rimlig grad av siikerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende foretagit någon åtgiird eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan foranleda
ersättningss§ldighet mot fiireningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av såikerhet, men ingen garanti for att en revision som utftirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller ftirsummelser som kan ftiranleda
ersättningsskyldighet mot Viisterbergets Samfiillighetsftirening.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av frrvaltningen grundar sig friimst
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utft)rs baseras på min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jagfokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och forhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse flor Västerbergets Samfiillighetsft)renings situation. Jag
gar lgenom ar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra forhållanden som är
relevanta uttalande om ansvarsfrihet.

4 maj202l

K
Godkänd revisor

Västerbergets Samftillighetsftirening, Org.nr 7 17909-57 l1



Budget  2021
Västerbergets Samfällighet

Styrelsens förslag

Budget

2021 prel

Samfavg 593

Vatten 240

El -60

Renhåll -85

Snöröj,Sopning -85

Vattenk -248

Rep undeh -100

Gräsklip -10

Gårdspengar -7

Kabelt Tv -4

Fastighetförs -8

Div fastighförv 0

Förbrukinvent -3

Konrorsmatr -2

Porto,mm -1

Företagförs -5

Div kost styrel -4

Ek,förvaltning -30

Revisionkost -5

Övriga kost -8

Bank -1

Löner -12

Styrelsearv -42

Socialkost -11

Ränteintäkt 2

Summa…….. 104 T-kr
Balanseras i ny räkning

Styrelsen i Västerbergets Samfällighet.


