JULIUSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, GA: 21. Orgnr: 717906-4915

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2020

Styrelsen för Juliusbergs samfällighetsförening, GA 21 avger här med sin
förvaltningsberättelse för år 2020.
Vid årets slut hade styrelsen följande sammansättning:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Suppleant
Suppleant
Revisor
Revisor
Revisorssuppleant

Markus Pfister
Astrid Rocchi
Jessica Wadstrand
Lota Richardson
Ola Eiken
Johannes Sjögren
Lena Lones
Michael Sundström

Styrelsen har under 2020 haft fyra protokollförda styrelsemöten. Ordinarie föreningsstämma för 2019
genomfördes först 23 september 2020 på grund av pågående pandemi och oegentligheter som berörde
2019 års räkenskaper som även påverkade 2020 års räkenskaper, men som klarades ut och styrelsen
gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. För ytterligare information hänvisas till protokollet för
föreningsstämman 2019.
Den ekonomiska löpande förvaltning och redovisningen sköts externt av Katarina Söderberg och den
tekniska förvaltningen har under året utförts av styrelsen.
Adressen till vår hemsida http://www.juliusbergssf.se/index.php

Medlemsförändringar:
Inga medlemsförändringar har skett under räkenskapsåret 2020

Teknisk förvaltning:
Vinterunderhållet har under året skötts av Ove Nordgren som bor på Tynningö och som sköter övriga
vägar på Tynningö. Omfattningen är den samma som gäller för stora vägen.
Något sommarunderhåll har ej utförts under året och ingen årlig städdag har genomförts, då
rekommendationer har funnits i samhället att undvika större gruppsamlingar.
Styrelsen vädjar till medlemmar och deras besökare att hålla fartbegränsningen då den ofta
överskrids. Trafikmängden håller sig i nivå som tidigare år.

Ekonomisk förvaltning:
Föreningen har totalt lån utgående 2020-12-31 om 1 229 800 kr och ingen checkkredit. Amortering har
gjorts under året om 436 800 kr, varav en extra amortering om 300 000 kr, eftersom tidigare lån om
1 000 000 kr som togs i samband med entreprenaden inte behövdes nyttjas fullt ut. Vid årets utgång
har föreningen två lån hos Handelsbanken med rörlig ränta där amorteringen är 26 700 kr/kvartal.
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Under året har föreningen haft utgifter för bland annat, räntor, amortering, vinterunderhåll (2 avgifter
då 2019 ej hade fakturerats), adm. omkostnader, ekonomisk förvaltning

Resultatdisposition:
Styrelsen föreslår att årets överskott SEK 36 150,50 balanseras i ny räkning.
Beträffande föreningens verksamhet under året samt verksamhetens ställning i övrigt, hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkning samt revisionsrapporten.

Stockholm den

…………………
Markus Pfister
Ordförande

/

2021

………………..
Astrid Rocchi
Sekreterare

…………………….
Jessica Wadstrand
kassör
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