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K A L L E L S E 
 

 

Medlemmarna i Kummelnäs Vägförenings sektion 2C för utförande inom detaljplan 497  

(område F i Västra Kummelnäs) kallas härmed till extra föreningssammanträde.  

Denna kallelse har endast skickats till medlemmarna inom ovan nämnda sektion. 

 

Tid: Torsdag 27 juni 2013 kl. 19:00 

Plats: Kummelnäs Kapell, Kummelnäsvägen 70 

 

  

DAGORDNING 

 

1. Mötet öppnas 

 

2. Val av ordförande för stämman 

 

3.  Val av sekreterare & två justeringsmän 

 

4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 

 

5.  Fastställande av dagordning 

 

6. Information om styrelsens arbete med att ta in offert från bank/kreditgivare 

 samt förfrågan till kommunen om kommunen kan ställa upp som borgensman 

 (uppdrag till styrelsen från stämman 5 maj) 

 

7. Beslut om föreningen ska ta upp lån för sektions 2C’s räkning för att på kort sikt 

 finansiera delar av arbetena inom sektionen, av beslutet ska också framgå: 

 - löptid (hur snabbt ska lånet amorteras) 

 - vilka fastigheter/ägare som inom sektionen som ska omfattas av lånet 

 - vilka fastigheter/ägare som inom sektionen som ska bekosta räntor, amorteringar 

   samt administrationskostnad för lånet 

 

8. Beslut om hur ansökningar om anstånd ska behandlas  

 (denna fråga bordlades vid stämman 5 maj) 

 

9. Övriga frågor. Ordet är fritt men inga beslut får fattas under denna punkt. 

 

10. Tid och plats för protokolljustering samt tidpunkt då protokollet hålls tillgänglig för 

 medlemmarna. Protokollet föreslås justeras i nära anslutning till mötet. 

 

11. Mötet avslutas 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Läs igenom handlingarna före mötet 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Förutsättningar för röstning med fullmakt (utdrag ur KVF’s stadgar § 18) 

”Med avvikelse från lagen om förvaltning av samfälligheter gäller att ombud får företräda mer än en 

medlem, dock får ett ombud inte företräda mer än 3 medlemmar vid ett omröstningstillfälle (ombud = 

person, inte nödvändigtvis medlem i föreningen).” 

 

_________________________________________________________________________________ 
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Information om lånevillkor och kommunal borgen 
 

Styrelsen fick i uppdrag att kalla till extra stämma efter att svar om kommunal borgen erhållits från 

kommunen. Eftersom detta bedöms ta lång tid (se ”Kommunal borgen” nedan) kallar styrelsen till 

extra stämma redan nu, med nedanstående underlag. 

 

Lånevillkor 

 

Styrelsen har haft kontakt med Nordea, Swedbank & SEB. Förfrågan har baserats på att 20 fastigheter 

behöver anstånd/lån på 100000 kr vardera, alltså totalt 2000000 kr. Lånet amorteras på 5 år. 

 

Nordea är väl insatt i förutsättningarna för att låna ut till en vägsamfällighetsförening och har ett 

koncept framtaget i samarbete med Riksförbundet Enskilda Vägar. Villkor: 

 Aktuell ränta 3,3 % (rörlig 3 mån)  

 Månadskostnad ca 1950 kr/fastighet inklusive bankens avgifter 

 Som säkerhet gäller samtliga fastigheter i sektionen 

 

Swedbank (där vägföreningen är kund) kan ge likartade villkor: 

 Aktuell ränta 3,2 % (rörlig 3 mån)  

 Månadskostnad ca 1900 kr/fastighet inklusive bankens avgifter 

 Som säkerhet gäller samtliga fastigheter i sektionen 

 

SEB säger sig vara väl förtrogna med förutsättningarna för att låna ut till en vägsamfällighetsförening 

men vill att vägföreningen blir kund hos dem (istället för Swedbank) för att kunna presentera 

lånevillkor. 

 

För att ansöka om lån krävs följande dokumentation: 

 Föreningens namn och organisationsnummer 

 Uppgift om firmatecknare och styrelsens sammansättning (uppdateras varje år) 

 Kontaktperson (namn, adress, tel, mail) 

 Utdrag ur stämmoprotokoll där det framgår att beslut tagits om lån och amorteringstid 

 Årsredovisning, balans- och resultaträkning (ska lämnas varje år) 

 Antal medlemsfastigheter 

 Uppgift om det samlade taxeringsvärdet och fastighetsbeteckningar för medlemsfastigheterna 

 Utdrag från Lantmäteriets samfällighetsregister 

 Kopia av föreningens stadgar 

 

Som jämförelse får ett privat lån idag ca 2,5 % ränta (bottenlån för helkund i bank, utan 

betalningsanmärkningar). 

 

OBS – utöver bankens lånevillkor tillkommer föreningens administration för att debitera de 

medlemmar som nyttjar lånet, se punkten ”Beslut om lån etc.” på nästa sida. 

 

Kommunal borgen 

 

Styrelsens kontakter med kommunen visar på följande bild: 

 Det har inte gått att hitta något exempel på att kommunen tidigare gått in som borgensman i en 

liknande situation. 

 Politikerna avråds bestämt av tjänstemännen att gå in som borgensman. 

 Eftersom det i slutändan är ett politiskt beslut går det inte att få ett snabbt svar på om det 

skulle kunna bli ”ja” eller ”nej”, sannolikheten för ett ”ja” bedöms dock som mycket låg. 

Att få ett formellt beslut i frågan bedöms ta ca 6 månader. 
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Beslut om lån etc. 
 

Lån för sektions 2C’s räkning för att finansiera delar av arbetena inom sektionen 

 

Av ovanstående information framgår att villkoren för lån i föreningens namn får något sämre ränta än 

ett normalt villalån. Med ett lån i föreningens namn ska även administrationen med att få in 

betalningarna för ränta och amortering bekostas. Styrelsen har begärt in offert på denna administration 

baserat på ett lån som amorteras på 5 år med kvartalsvisa faktureringar. De två svar vi fått in är: 

 Moretime Outsourcing AB 1000 kr/kvartal exklusive påminnelsehantering 

 Byråassistans Stockholm AB 1000 kr/kvartal inklusive påminnelsehantering 

 

Längre amorteringstid och månadsvis fakturering höjer naturligtvis administrationskostnaden. 

 

Vilka ska omfattas av lånet 

 

Detta är en mycket viktig fråga att avgöra: 

 Alla i sektion 2C? (enklare att administrera men innebär att den som hellre vill/kan låna själv 

till en lägre ränta får en högre kostnad) 

 De i sektion 2C som vill? 

 De i sektion 2C som har en sådan ekonomisk situation att det behövs? (vem avgör?) 

 

Sammanfattning och förslag till beslut 

 

Administrationen blir på årsbasis 4000 kr vilket är 200 kr/medlem (20 som nyttjar lånet). 

 

Att ta ett lån för en del av sektionen 2C’s räkning innebär också en risk med vad som händer om en 

enskild medlem inte längre kan betala, eller när en fastighet byter ägare.  

 

Styrelsens förslag är att föreningen inte tar lån eftersom: 

 

 Sätta sektionen i skuld är inte bra, det ökar risken för problem för alla medlemmar i den 

sektionen, detta drabbar även de som inte själva nyttjar lånet.  

 KVF bör inte agera långivare, vi är inte experter att ge sådana tjänster. Vi bör fokusera på 

operativa och strategiska aktiviteter med vägarna. Det finns även ett obehag i att vara 

lånegivare, de personer i styrelsen som beslutar om vilka som skall få lån sätts i en obehaglig 

sits.  

 Om inte lånet betalas när en fastighet säljs finns risken att köparen vägrar att fortsätta betala 

av på ett lån han inte tagit själv. 

 Kostnader i föreningen för administration ökar med lånemodeller, risken är att fler sektioner 

vaknar och lånebehoven eskalerar för att vi kan låna, och då kommer det att bli dyrare för alla 

medlemmar. 

 Lånemodellen är dyr för medlemmarna jämfört med normalt bolån, i dagsläget ca 30 % 

dyrare. I dag kan man få en rörlig 3mån ränta på ca 2,5 % utan någon direkt förhandling. 

 

Styrelsens lämnar till stämman att avgöra om lån ska tas eller ej. 

 

 

Beslut om hur ansökningar om anstånd ska behandlas 

(berör endast sektion 2C - Västra Kummelnäs) 
 

I samband med att utdebiteringen inom sektion 2C under 2012 skulle betalas inkom ett 20-tal 

ansökningar om anstånd.  

 

Styrelsens förslag är att anstånd inte beviljas. 

 

Styrelsen lämnar dock till stämman att besluta om hur anståndsansökningar ska behandlas, d.v.s. om 

anstånd ska beviljas och i sådant fall hur länge. 
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Övrig information 
 

Inkommen skrivelse 

 

2013-05-23 fick styrelsen in en skrivelse från 23 fastighetsägare som ansåg att protokollet från 

stämman 2013-05-05 var felaktigt. De anser att stämman inte beslutade om utdebitering enligt punkt 8 

& 10 utan att stämman avvaktade med detta. 

 

Styrelsen anser att protokollet är korrekt utformat av mötessekreteraren och mötesordföranden, samt 

de tre justeringsmän som undertecknat det utskickade protokollet. Det var endast punkt 9, om anstånd, 

som bordlades till dess styrelsen utrett frågan om lån/borgensman enligt de tidigare punkterna i denna 

kallelse. 

 

Styrelsens anser inte att det finns fog för det som tas upp i skrivelsen. Om de som undertecknat 

skrivelse ändå tycker att något behöver diskuteras efter att beslutspunkterna i dagordningen för den 

extra stämman 2013-06-27 gåtts igenom får detta tas upp under punkten ”Övrigt”. 

 

 

Alternativa lånelösningar 

 

Bland annat följande skulle kunna utgöra alternativa lånelösningar för den som inte kan få ett 

konventionellt bolån från storbankerna (utöver att låna helt privat från släkt och vänner). 

 

 Seniorlån för pensionärerna (finns hos de flesta storbankerna) 

 TrustBuddy (www.trustbuddy.com/se/), lån som finansieras av privatpersoner 

 Lån i fastighetsägareföreningens namn 

 Kollektivt lån från de medlemmar i sektionen som vill låna ut till sina grannar 

 

 


