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Gullfjälls samfällighetsförening 
- en beskrivning 
 
Gullfjälls samfällighetsförening är en samfällighetsförening som för fastighetsägarnas 
räkning förvaltar fyra gemensamhetsanläggningar. Dessa är Sunna 
gemensamhetsanläggning 4, (ga:4 vägar), Sunna gemensamhetsanläggning 5 (ga :5 
grönområde, Sunna gemensamhetsanläggning 6 (ga:6 vatten) samt Sunna 
gemensamhetsanläggning 23 (ga:23 avlopp). 
 
Dessa gemensamhetsanläggningar ägs av fastighetsägarna inom samfällighetens 
område. Respektive fastighets äganderätt är angivet i ett antal andelar i respektive 
gemensamhetsanläggning. Hur många andelar en fastighet äger har bestämts vid en 
förrättning då gemensamhetsanläggningarna bildades. Vid förändring i användandet 
av en fastighet kan antalet andelar förändras och skall då anmälas till Lantmäteriet. 
 
Föreningen innefattar 176 fastigheter. Av dessa är 45 helårsboende, 127 
fritidsboende samt 4 obebyggda tomter. 
 
Regler för föreningen 
Samfällighetsföreningen styrs framförallt av Anläggningslagen, Lag om förvaltning av 
samfälligheter samt av föreningens stadgar. Stadgarna skall godkännas av 
Länsstyrelsen. Ett exemplar av aktuella stadgar finns på föreningens hemsida. 
 
Styrelsen 
Enligt föreningens stadgar skall vid föreningsstämman (årsmötet) utses en styrelse 
för att förvalta samfälligheten och dess tillgångar.  
Den valda styrelsen fördelar inom sig de olika funktioner som styrelsen anser 
behövas. För verksamhetsåret 2021 har styrelsen fördelat uppgifterna enligt nedan. 
 
Mats Tullberg  ordförande, vägar 
Sperling Blackenfelt  kassör 
Lena Alveborg  sekreterare 
Claes-Göran Bengtsson  vatten 
Lars Bergfeldt  grönområden 
Sune Andersson  suppleant 
Jan Andersson  suppleant 
 
Kvartalsavgift 
För driften av gemensamhetsanläggningarna samt för amorteringar och räntor på de 
lån som upptagits i samband med iordningställandet av anläggningarna debiteras 
varje fastighetsägare en kvartalsavgift. Avgiftens storlek beslutas av 
föreningsstämman och baserar sig på en budget för kommande kalenderår som 
föreslås av styrelsen. 
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Kvartalsavgiftens storlek 
Kvartalsavgiftens storlek är inte lika för alla fastighetsägare. Framräkningen av 
kvartalsavgiften sker på basis av respektive fastighets andelstal inom åtta 
utgiftsområden. 
Dessa är: Utförande o drift väg, utförande och drift grönområde, utförande vatten, 
drift vatten, utförande avlopp, drift avlopp, anslutningsavgift samt administration och 
arvoden. 
 
Gemensamhetsanläggning 3, vägar 
Föreningen disponerar över 3 767 meter vägar. Dessa är uppdelade i fyra delar 
Långekärr 708 m, Gullfjäll 968 m, Övre Sunna 1 542 m samt Gärdesbergen 549 m. 
Styrelsen har utarbetat en underhållsplan för åren 2019 – 2023. Underhållet består i 
ansning av kanter (var 4:de år), hyvling varje eller vartannat år, grusning vid behov 
samt plogning vintertid. Restriktiv saltning vinter o sommar. 
Grushögar är utplacerade på några platser för att möjliggöra för medlemmarna att 
själva ombesörja ifyllnad av ”potthål”. 
 
Föreningen är inte berättigad till stadsbidrag för vägarna, då de inte är 
sammanhängande. 
 
Fastighetsägarens andel i anläggningen är fördelad mellan 0 – 3 andelar. 0 andelar 
har de fastigheter som inte använder föreningens vägar och har egen utfart till 
landsvägen. 1 andel har en obebyggd tomt. 2 andelar har fritidsboende och 3 andelar 
har helårsboende (mantalsskrivna på fastigheten). Totalt finns 379 andelar. 
 
Kostnaden för vägar är för 2021 beräknad till 130 000 kronor och utgör ca 7 % av 
årskostnaden 
 
Gemensamhetsanläggning 4, grönområde 
Grönområdet består av fastigheten Sunna 1:28. Fastigheten är den stamfastighet 
från vilken våra tomter avstyckade i samband med projekteringen av vårt område. 
Inledningsvis ägde föreningen inte fastigheten men förvärvade den 2000. År 2004 
köpte föreningen ett markområde norr om pumphuset för eventuellt framtida behov i 
samband med vattenutvinning. Det markområdet ingår nu i Sunna 1:28. 
 
Fastigheten är indelad i flera delar från infarten till Långekärr till del i ängarna nere 
vid Gärdesbergen. Vi kunde utnyttja en del av fastigheten för att bygga den nya 
boulebanan. 
 
På grönområdet finns en tennisbana som underhålls av Gullfjälls tennisförening samt 
en fotbollsplan, även denna i Gullfjäll. 
 
På grönområdet i gränsen mellan Gullfjäll och Långekärr finns en bod där styrelsen 
arkiverar handlingar och diverse gemensamt material såsom dräneringspump och 
tillbehör för midsommarfirande. På boden finns en hjärtstartare. 
 
Grönområdet behöver kontinuerlig skötsel för att inte växa igen. För detta ändamål 
har bildats fyra arbetsgrupper som träffas två gånger per år för att genomföra 
arbetsdagar. 
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Till skötseln av grönområdet inräknas också underhållet av våra dagvattendiken och 
rörledningar för detta. Vårt dagvatten förs vidare till diken både till Björholmen och till 
viken söder Gärdesbergen. 
 
Fastighetsägarens andel i anläggningen är fördelad mellan 0 – 3 andelar. 0 andelar 
har de fastigheter som ligger utanför vårt grönområde, 1 andel har obebyggd tomt.  2 
andelar har fritidsboende och 3 andelar har helårsboende (mantalsskrivna på 
fastigheten). Totalt finns 381 andelar. 
 
Kostnaden för grönområdet är för 2021 beräknat till 70 000 kronor eller ca 3,5 % av 
årskostnaden. 
 
Gemensamhetsanläggning 5, vatten 
Föreningen producerar sitt eget dricksvatten. Det görs med hjälp av 5 brunnar av 
vilka 3 är djupborrade och 2 är grävda. Från brunnarna pumpas vattnet till ett 
pumphus som är beläget på västra sidan av Färjevägen. Pumphuset står inte på 
föreningens mark utan på fastigheten Långekärr 1:27 som är en fastighet som är 
taxerad som specialenhet avsedd för vattentäktsändamål. 
 
Produktionen av vatten är beroende av nederbörd. Sommaren 2020 klarade 
anläggningen att producera 70 m3/dygn, men det var kapacitetstaket. Sommartid 
måste vattenanvändningen normalt begränsas enligt anvisningar som finns angivna 
på hemsidan. 
 
I pumphuset filtreras vattnet, kloreras och bestrålas med UV-ljus för att bli av god 
drickbar kvalité. Vattenprover tas tre gånger per år och resultatet publiceras på 
föreningens hemsida. 
 
Under 2020 har det installerats ett nytt styrsystem för pumphuset vilket gör det 
möjligt att kontrollera vattennivå och pumparnas funktion via nätet och även reglera 
pumparnas igångsättning. 
 
Från pumphuset pumpas vattnet till en cistern som är belägen på utsiktsberget 
ovanför Övre Sunna vägen. Från cisternen distribueras vattnet till medlemmarna med 
hjälp av självtryck. 
 
Fastighetsägarnas andel i anläggningen är uppdelad i två kategorier. Den ena 
”Utförande vatten” avser de lån som upptogs i samband med att anläggningen 
byggdes. Lånen omfattar förutom vattenanläggningen även anläggningen för avlopp 
ga:23. Det är alltså kostnaden för räntor och amorteringar av dessa lån som belastar 
andelsägarna. 0 andelar har obebyggda tomter och 1 andel har övriga. Totalt finns 
172 andelar. 
 
Lånen uppgår till ca 10 mkr och kostnaden för räntor och amorteringar är för 2021 
beräknad till 520 000 kronor eller ca 27 % av årskostnaden 
 
Den andra kategorin benämns ”Drift vatten” och omfattar de löpande kostnaderna för 
att hålla anläggningen igång såsom för löpande underhåll, reparationer, utbyte av 
pumpar mm. Här är andelarna uppdelade mellan 0 – 3. 0 andelar har obebyggda 
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tomter och en fastighet med eget vatten. 2 andelar har fritidsboende och 3 andelar 
har helårsboende. Totalt finns 373 andelar. 
Kostnaden för driften av vattentillförseln är för 2021 beräknad till 250 000 kronor eller 
ca 13 % av årskostnaden. 
 
Gemensamhetsanläggning 23, avlopp 
Denna gemensamhetsanläggning omfattar de ledningar och pumpanläggningar som 
förflyttar medlemmarnas avlopp till kommunens avloppsnät. Anläggningen omfattar 
rören fram till fastighetsägarnas tomtgräns. Rören innanför tomtgräns ägs av 
respektive fastighetsägare. 
 
Fastighetsägarnas andel i anläggningen är uppdelad i två kategorier. Den ena 
”Utförande avlopp” avser de lån som upptogs i samband med att anläggningen 
byggdes. De lån som nämns ovan under ga:5, vatten omfattar förutom 
vattenanläggningen även anläggningen för avlopp ga:23. Det är alltså kostnaden för 
räntor och amorteringar av dessa lån som belastar andelsägarna även i denna 
gemensamhetsanläggning. 0 andelar har obebyggda tomter och 1 andel har övriga. 
Totalt finns 172 andelar. 
 
Den andra kategorin benämns ”Drift avlopp” och omfattar de löpande kostnaderna för 
att hålla anläggningen igång såsom för löpande underhåll, reparationer, utbyte av 
pumpar mm. Här är andelarna uppdelade mellan 0 – 3. 0 andelar har obebyggda 
tomter och fastigheter med eget avlopp. 2 andelar har fritidsboende och 3 andelar 
har helårsboende. Totalt finns 373 andelar. 
Kostnaden för driften av avloppet är för 2021 beräknad till 665 000 kronor eller ca 35 
% av årskostnaden. Kostnaden består nästan helt av den avgift föreningen får betala 
till kommunen för att de tar hand om vårt avloppsvatten. 
 
Kostnadsposten Anslutningsavgift 
I samband med att vatten och avloppsanläggningen bildades år 2003 debiterades 
föreningens medlemmar en anslutningsavgift till kommunen. Medlemmarna 
beslutade då att ta upp ett lån i föreningen och betala denna anslutningsavgift. 
Kostnaden för räntor och amorteringar belastar nu medlemmana och fördelas vi 
andelstalen. Andelstalet 0 har obebyggda tomter, icke anslutna fastigheter samt 
fastigheter som själva betalat anslutningsavgiften till kommunen (fastigheter som 
bebyggts efter 2003). Andelstalet 1 har övriga fastigheter (157 st). 
 
Lånet uppgår 2021 till 2 500 000 kronor och kostnaden för räntor och amorteringar 
2021 är beräknad till 109 000 eller ca 6 % av årskostnaden. 
 
Kostnadsposten Administration och arvoden 
Kostnadsposten omfattar arvoden till styrelsen och andra funktionärer, ersättning för 
bokföring, drift av hemsidan, försäkringar. Kostnaden fördelas mellan medlemmarna 
och fördelas via andelstal. En fastighet har andelstalet 0 och övriga 175 har 
andelstalet 1. 
 
Årsmötet har avsatt 100 000 kronor för styrelsearbetet att fördelas inom styrelsen. 
Kostnaden är för 2021 budgeterad till 145 000 kronor eller 8 % av årskostnaden. 
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Kostnadsposterna Fond väg och Fond VA 
Styrelsen har beslutat att istället för att fondera pengar för framtida kostnader för 
underhåll av vägar och va-anläggningen istället hålla en kassa om ca 3 
månadsavgifter (ca 500 000 kronor) för framtida oförutsedda kostnader. 
 
Andelarnas värde 
De andelar som angivits ovan används framförallt som ett system för att så rättvist 
som möjligt fördela kostnaden för driften av gemensamhetsanläggningarna mellan 
fastighetsägarna. 
 
Andelarna representerar också ett ekonomiskt värde i de materiella tillgångar som 
finns. Att beräkna detta värde är svårt. Vilket värde har 100 m grusväg, en va-
anläggning eller ett utspritt grönområde? Kanske kan man tänka sig att stycka av 
delar av grönområdet till tomter och avyttra dessa. Sådana tankar har mött motstånd 
hos grannar till de tänkta nya tomterna. 
 
Varje styrelse har, sedan uppförandet av va-anläggning valt att i bokslutet ange 
värdet hos va-anläggningen som kostnaden för anskaffandet med en ett avdrag för 
årliga avskrivningar. Dessa årliga avskrivningar har satts till samma belopp som lånet 
för anläggningen amorteras varje år. Tanken är att när lånen är nedamorterade till 
noll kronor är anläggningens driftslängd slut och värdet noll kronor. 
 
Sammantaget får man nog påstå att andelarna inte har ett marknadsvärde och att 
deras värde är fiktivt. 
 
Pilane Heritage Museum 
På en grannfastighet till föreningen bedrivs en utställningsverksamhet av skulpturer 
sommartid. Föreningen har sedan 2015 utarrenderat ett markområde till Pilane 
Heritage Museum att användas som en utsiktsplats. För arrendet utgår ingen 
ersättning. Istället bereds föreningens medlemmar 1 gratis besök för familjen per 
utställningssäsong. 
 
Hemsidan 
Föreningen har en hemsida för spridning av information främst från styrelsen till 
medlemmarna. Hemsidan har adress www.gullfjall.se. För medlemmar som vill läsa 
de delar som är förbehållna medlemmar finns ett lösenord, för närvarande 
gullfjall2014. Medlemmar har möjlighet att prenumerera på de inlägg som görs på 
hemsidan genom att anmäla sin e-postadress. Inlägget skickas då direkt till deras 
mottagarare av e-post på dator eller mobiltelefon. Idag har 142 medlemmar anmält 
sig för tjänsten. 
 
 
Mats Tullberg 
januari 2021 
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