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Trevlig sommar! 
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Segelkobbens Samfällighetsförening är en lagstadgad förening som alla fastigheter i 
vårt område måste vara medlemmar i. Samfällighetsföreningens huvuduppgift är att 
förvalta den gemensamma anläggningen inom Segelkobbens samfällighet. Information 
från samfällighetsföreningen får du via INSEGLET som du läser just nu. 

 

Segelkobbens samfällighetsförening 
Ledamöter och ombud valda 2019 

Plusgiro 76 80 36-6 

Bankgiro 745-7997 
 

 Adress Telefon 

Styrelseledamöter 
Peter Aurén, ordförande NG 281 500 265 07 
Christer Juuso SL 151 500 113 38 
Nicklas Tiger NG 251 0708967589 
Gojko Laic NG 230 0704665858 
Hans Björkman NL 43 0703952440 
Thomas Goding NL 7 777 27 54 
 

Styrelsesuppleanter 
Margus Raude NG 279 0761404654 
Timmy Ullhag NL 9  
Martin Widarsson NG 263 777 56 18 
 

Mark & lekplatsgrupp 
Michael Sundin NL 12  
Edip Baik SL 158 500 105 35 
Rickard Malmborg NG 247 0707826503 
 

Elgrupp 
Thomas Goding NL 7 777 27 54 
Gojko Laic NG 230 0704665858 
 

Info-grupp 
Roger Sundell, INSEGLET NG 260 500 278 94 
Martin Widarsson, Webansvarig NG 263 777 56 18 
Hans Björkman, Facebook NL 43 0703952440 
 

 Adress Telefon 

Revisor 
Sören Anängen NG 277 0709590922 
 

Revisorsuppleant 
Vår revisorssuppleant, som valdes 2019, har flyttat från 
Segelkobben och avgått som suppleant. 
 

Valberedning 
Lena Utberg, sammankallande NG 254 500 296 82 
Birgitta Ekman NG 257 
 
 

Adresser 
Segelkobbens Samfällighetsförening 
Nedergården 212B 
137 68 Jordbro  

Email: samfalligheten@segelkobben.se 
Hemsida: www.segelkobben.se 
 
INSEGLET 
Roger Sundell 
Nedergården 260 
137 68 Jordbro 
 

 
 

Områdesombud  
Från den 1 februari är det fastigheterna i kolumnen Ombud 2020 som är ombud för respektive delområde.  

Område  Ombud 2020 
2020-02-01 – 2021-01-31 

Delområde 

Norra Läget 1-24  Norra Läget 15 11 
Norra Läget 25-37  Norra Läget 37 12 
Norra Läget 38-45  Norra Läget 45 13 
Norra Läget 46-57  Norra Läget 48 14 
Södra Läget 101-124  Södra Läget 116 7 
Södra Läget 125-139  Södra Läget 133 9 
Södra Läget 140-146  Södra Läget 143 10 
Södra Läget 147-158  Södra Läget 149 8 
Nedergården 201-212, 224-233  Nedergården 228 5 
Nedergården 213-223  Nedergården 218 6 
Nedergården 234-238, 249-253  Nedergården 252 3 
Nedergården 239-248  Nedergården 247 4 
Nedergården 254-264, 271-281  Nedergården 277 1 
Nedergården 265-270  Nedergården 267 2 
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Ordförande har ordet 
Vi har redan haft några riktigt fina sommardagar och enligt prognoser så kommer det fler!. 
Vi hoppas på att prognoserna stämmer. I dessa coronatider, då flera lever i någon form av 
karantän i sina hem och många arbetar hemifrån och därigenom kanske styr sin tid mer än 
tidigare, så har många också hunnit arbeta med sina hus och tomter. Man snickrar, målar 
och planterar. Troligen kommer ytterligare åtgärder att ske under sommaren. Det är också 
ett tecken på att vår och sommar är här. Det känns underbart, tycker jag.  

Styrelsen har haft sitt juni-möte och våra markansvariga har, eller kommer att, gå en 
rundvandring i området. Fel och brister som de upptäcker kommer vi att åtgärda på bästa 
sätt. Vi hoppas att alla ska bli nöjda och därmed tycka att vi har och får det fortsatt fint i 
vårt område. 

Angående det uteblivna årsmötet så återkommer styrelsen med tankar om hur vi kan 
genomföra detta efter sommaren.  

Jag och samtliga i styrelsen önskar er alla en riktigt skön och avkopplande sommar. 

Med hälsningar,  

Peter Aurén 

 

Införlivning av mark  
Många av oss boende i området har ”utökat” sin tomtyta. De allra flesta av oss har ju 
betydligt mindre tomt än vad som den enskilda husägaren använder idag. Eftersom den 
samfällda marken som införlivas sköts av respektive husägare innebär det lägre kostnader 
för föreningen än om vi i stället skulle köpa markskötseln även för denna markyta.  

Detta förutsätter att den yta som respektive husägare utökar tomten med är rimlig och att 
den inte ”förstör” för grannar, Dessutom måste ytan vara tillgänglig för oss alla, inte bara 
för de som bor i huset. Man får alltså inte spärra av den utökade tomtytan med staket, 
häckväxter eller andra växter. Och man får naturligtvis inte heller plantera träd på mark 
som man inte äger.  

När husen var nybyggda fick alla husägare ritningar på sitt hus och exakta mått på tomten. 
Vid ägarbyten under de 40 år som gått sedan dess har nog tyvärr många bra dokument 
förlorats. Om du är osäker på hur stor din tomt är kan du kolla på nätet. Till exempel 
eniro.se visar en ungefärlig men ganska bra bild av våra tomtgränser.  

 

Marktext  
Under våren har vi åtgärdat samtliga klätterställningarna på de punkter vi fick nedslag vid 
besiktningen. 

På Södra Lägets lekplats finns två stora björkar som är i mycket dåligt skick och ska tas 
bort. Vi kommer att anlita en trädfällare under sommaren. 

Vi har kontaktat en entreprenör för att reparera de asfaltskador som behöver åtgärdas; 
gångbana på Norra Läget, potthål på Södra Läget och en bit bilgata på Nedergården. 
Asfaltsläggare har högsäsong nu på sommaren, men vi hoppas att reparationerna kan 
göras i närtid. 
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Städdagen  
Med hänsyn till vårens corona-restriktioner behövde vi ändra ordningen för städdagen. 
Den här gången fick vi boende ta mer egna initiativ och själva välja vilken dag/tid som 
passade bäst för städningen. Vi i styrelsen upplevde att det fungerade relativt bra.  

Det enda vi vill påpeka är att en container på Nedergården blev överfull så att lastbils-
chauffören inte kunde stänga dörren på containern och lasta den på bilen. Detta medförde 
tyvärr en extra kostnad för föreningen. Respektera om containern är full, då får man inte 
slänga i mer skräp!  

Vi i styrelsen vill gärna få in er uppfattning om den här typen av städdag, Lämna gärna 
synpunkter om städdagen, om det var bra eller dåligt eller nåt som behöver förbättras.  

 

Nymålade vägmarkeringar på våra infarter 
Våra infarter på Norra läget, Södra läget och Nedergården korsas av cykelbanor. För att 
göra den skyltning som finns i korsningarna ännu tydligare har kommunen också målat 
vita fyrkanterna vägmarkering på asfalten.   

Med den skyltning vi har vid alla dessa 
korsningar gäller följande enligt 
körkortsboken:  

Bilförare har väjningsplikt mot alla som är 
på cykelbanan.  

 

 

Den 8 september 2020 blir ditt TV-utbud helt digitalt  
De analoga TV-kanalerna, inklusive FM-radio, som finns i ComHems kabel-TV-nät utgår 
den 8 september 2020. Senast detta datum behöver de som tittar analogt ändra till digital-
TV på sina TV-apparater. De digitala kanalerna finns i nätet, så du kan ändra redan idag.  

På sista sidorna i det här numret av INSEGLET finns information från ComHem som visar 
vilka åtgärder du eventuellt behöver göra om du använder de analoga kanalerna 

All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns också på ComHems websida 
comhem.se/digitalisering. Här finns även en instruktionsfilm som tydligt förklarar vad du 
behöver göra.  

The informationen on comhem.se/digitalisering is also available in English, Arabic, Dari 
(Persian), Tigrinya and Somali.  

 

Laddning av elbil i garagelängor 
Eluttagen i garagelängorna får nu endast användas till dammsugning, belysning, 
motorvärmare etc. För att tillåta laddning av elbil i garagelängorna måste följande göras:  

 Årsstämman måste godkänna att vi får ladda elbil i garagelängorna.  

 Vi måste ansöka om ändring av anläggningsbeslutet hos Lantmäteriet.  

 Elsystemet i garagelängorna måste anpassas till elbilsladdning (individuell mätning, 
brandskydd, etc.). 

Innan detta är genomfört är det inte tillåtet att ladda sin elbil i garagelängorna!  
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Vad ingår egentligen i samfällighetsavgiften? 
Ibland får styrelsen frågor från medlemmar om vad vi egentligen betalar för i 
samfällighetsavgiften. Med utgångspunkt i budgetförslaget för 2020 (sidan 13 i Inseglet 
#177) försöker vi här förtydliga vad som ingår under varje rubrik. 

Kostnader  
Kostnad per 
fastighet (kr) Totalt 

El gemensam  
 All gemensam elförbrukning i vårt område (gatubelysning och 

belysning på lekplatser och fotbollsplanen).  

289 56 548 

Vatten  
 Den totala vattenförbrukning i alla fastigheter inom samfälligheten. 

Alltså allt rinnande kranvatten som går åt när vi diskar, tvättar, duschar, 
badar, vattnar gräsmattan, etc. Kostnaden fördelas på varje fastighet 
efter den avläsning av vattenförbrukningen i fastigheten som görs varje 
nyår. Observera att kostnaden som anges här (4 427 kr) är en 
medelkostnad för samtliga 196 fastigheter. Kostnaden varierar kraftigt 
beroende på hur mycket vatten man förbrukar i fastigheten. Den stora 
variationen i förbrukningen har flera orsaker, i första hand beror den 
nog på hur många personer som bor i fastigheten. Men det finns även 
andra orsaker, t.ex. om man badar ofta i badkaret, om man har en 
toalett eller kran som läcker eller om man bara "slösar lite" med 
vattnet. Skillnaden i kostnad för vattnet mellan de hus som förbrukar 
mest och minst vatten i vår förening är över 1 000 kr/månad. 

4 427 867 667 

Styrelse + övriga arvoden  
 Arvoden till styrelsen och valda funktionärer i föreningen.  

966 189 285 

Administration/Inseglet  
 IT-kostnader (föreningens dator med programlicencer, webhotell, etc). 
 Kontorsmaterial.  
 Kostnader för tryckning av Inseglet.  

112 22 000 

Lokalhyra stämma  
 Hyra av lokal i Kvarnbäcksskolan vid årsstämma.  

8 1 498 

Bankkostnader 
 Kostnader för föreningens banktjänster.  

11 2 080 

Bokföring  
 Ersättning till det företag (LWR Ekonomi och Förvaltning AB) som vi 

anlitar för vår ekonomiska förvaltning.  

364 71 360 

Försäkring  
 Den försäkring som föreningen tecknat. Ska skydda oss vid eventuella 

olyckor, skador eller tvister där föreningen kan bli ersättningsskyldig.  

104 20 457 

Övriga kostnader  
 Belopp som styrelsen disponerar för oförutsedda utgifter.  

128 25 000 

Vinterväghållning  
 Kostnad för vinterväghållning (snöröjning, sandning och sandsopning) 

bestående av dels en fast avgift per säsong, dels en rörlig avgift 
baserad på hur mycket snöröjning som gjorts.  

1 020 200 000 

Mark gemensam  
 Alla löpande kostnader för den "dagliga" skötseln av samfällighetens 

mark, t.ex. gräsklippning, asfaltsreparationer och andra mindre 
reparationer.  

 Kostnader i samband med vår- och höststäddagarna; fyra 
sopcontainrar, städ- och reparationsmaterial, korv och kaffe, etc.  

1 224 240 000 
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Avsättning Fond gemensam  
 Här sparar föreningen pengar för framtida planerade kostnader inom 

samfälligheten. Styrelsen har gjort en omfattande inventering av 
föreningens tillgångar, t.ex. gräsmattor och planteringar, lekplatser, 
asfalterade ytor, vatten- och avloppsledningar, belysningsstolpar, TV-
anläggning, etc. Därefter har man bedömt livslängden för varje enhet 
samt hur mycket det kommer att kosta när enheten måste ersättas. Då 
kommer man fram till den summa som behöver sparas i fonden varje 
år. Den detaljerade Fond- och underhållsplanen finns publicerad på 
Segelkobben.se/Samfälligheten/Ekonomi.  

2 877 563 892 

Kabel-TV  
 Basutbud för TV (abonnemangsfria kanaler) från ComHem. På 

ComHems hemsida kan du se vilka kanaler som ingår i vår förenings 
avtal (man uppger sin adress). Observera att alla analoga kanaler 
upphör att sändas den 8 september 2020.  

 Bredband 100/10. Nerladdningshastighet 50-100 Mbit/s, 
uppladdningshastighet 7-10 Mbit/s. Här ingår även en router för 
kabelanslutning och trådlös (WiFi) anslutning.  

1 546 302 996 

 
Kostnader för sektion 2 
Observera att alla kostnader som gäller sektion 2 betalas enbart av de 
46 låghusfastigheter som har sin garageplats i en garagelänga.  

  

El sektion 2  
 All elförbrukning i garagelängorna.  

109 5 010 

Mark sektion 2  
 Som "Mark gemensam". men för kostnader som tillhör sektion 2.  

80 4 000 

Avsättning Fond sektion 2  
 Som "Avsättning Fond gemensam", men för kostnader som tillhör 

sektion 2. Den stora tillfälliga fonderingen för sektion 2 avser den 
omfattande renovering (takbyte) av garagelängorna som måste göras 
enligt den besiktning som genomförts. 

4 130 189 980 

Summa kostnader 14 091 2 761 773 

 

Övrig sommarinfo 
Kontakt med styrelsen – Om du vill ha kontakt med styrelsen, eller med någon medlem i 
styrelsen, så finns kontaktuppgifter på sidan 2. Där finns telefonnummer till alla 
styrelseledamöter samt styrelsen mejladress och postadressen till brevlådan. Om du 
kontaktar styrelsen vill vi att du uppger ditt namn och din adress. Anonyma meddelanden 
kommer vi inte att besvara eller ta någon hänsyn till.  

Häckar, buskar, staket och skymd sikt – Se till att dina häckar, buskar och staket inte 
skymmer sikten vid gatukorsningar eller vid cykel- och gångvägar. En del fastighetsägare 
har låtit sina buskar och häckar, som gränsar till gatan, växa över sin tomtgräns och ut på 
gatan vilket gör gatan smalare. Se till att era häckar och buskar är i linje med tomtgränsen. 
Om du har en stolpe för gatubelysningen framför ditt hus är en bra riktpunkt att stolpen 
står på samfälld mark och din tomtgräns går bakom stolpen.  

Så här skriver Haninge kommun på sin hemsida: 

Fastighetsägarens ansvar: Om det händer en olycka på grund av att du exempelvis inte 
säkerställt fri sikt kan det medföra att du blir skådeståndsskyldig enligt Plan och Bygglagen 
§ 15, åttonde kapitlet En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för 
olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte 
uppkommer.  
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Den här bilden är också hämtad från kommunens hemsida. 

 

Kör sakta – Respektera 10-gränsen när du kör bil eller annat fordon inom vårt område. 
Tänk på att det kan komma småbarn springande eller cyklande från de mest oväntade 
ställen! Prata gärna med förare som du tycker kör för fort.  

Felanmälan – Upptäcker du någon skada på vår gemensamma egendom är det jättebra 
om du gör en felanmälan. Skicka ett mejl till styrelsen samfalligheten@segelkobben.se 
eller ring till lämplig styrelsemedlem.  

Hemsidan – Kom ihåg att regelbundet kolla vår hemsida på www.segelkobben.se. Här 
finns naturligtvis alla nyheter, men även kontaktuppgifter till styrelsen, senaste numren av 
INSEGLET, stadgar, etc. Lämna gärna förslag på vad du vill se på hemsidan till styrelsen.  

 

Gott och blandat 
Vi vill också ge möjlighet att använda INSEGLET för information som kanske inte direkt berör 
samfällighetsföreningen, men som kan vara till nytta för alla som bor i Segelkobben.  

 

Vi som bor på Segelkobben  
Facebook-gruppen är ett frivilligt forum för utbyte av information mellan grannarna i 
området. Endast medlemmar i Facebook-gruppen kan läsa inlägg från andra medlemmar. 
Enklaste sättet att bli medlem är att logga in på Facebook, söka Vi som bor på 
Segelkobben och ansöka om medlemskap. Gruppen har just nu 184 medlemmar.  
Hans Björkman är administratör och Nicklas Tiger är moderator i Facebook-gruppen. 
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Grannsamverkan  
Målet för Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed 
också trivseln. Detta ska uppnås genom ett socialt nätverk, som skapas av att de boende 
samarbetar, stödjer och hjälper varandra. Att förändra attityder hos människor, att ta 
ställning för brottsoffren samt att bry sig om sina medmänniskor, är en grundläggande 
tanke i Grannsamverkan. 

Mer information om Grannsamverkan finns på Segelkobbens hemsida. Information 
publiceras också i Facebook-gruppen Vi som bor på Segelkobben.  

Kontaktombud för Grannsamverkan: 

Nedergården 
Sören Anängen 
Nedergården 277 
sanangen@gmail.com 
0709590922 

Södra Läget 
Eva Öberg 
Södra Läget 134 
e388407@gmail.com 
0703799042 

Norra Läget 
Eva-Maria Goding 
Norra Läget 7 
evamaria.goding@yahoo.com 
0736636999 

 

Brottsförebyggande åtgärder 

Har tidigare publicerats, men kan vara värda att upprepa nu i semestertider:  

 Kontrollera samtliga fönster att de inte går att öppna utifrån och skaffa fönsterlås till de 
fönster som finns på markplan. 

 Ha ett bra lås på altan- och balkongdörrar så att de inte går att öppna inifrån utan 
nyckel. 

 Skaffa ett bra lås till ytterdörren och se till att dörren är säkerhetsklassad. Här kan ni 
läsa om säkerhetsklassade dörrar: https://www.svenskaskydd.se/klassningar.  

 Förvara värdeföremål och kontanter i ett värdeskåp hemma och se till att det är 
förankrat i golvet. 

 Skaffa en låsbar postlåda och se till att den är låst. Be någon granne att tömma den vid 
längre frånvaro. 

 Skaffa larm från certifierat företag och ha det kopplat till larmcentral. 

 Om ni vill märka era värdeföremål så tillhandahåller polisen DNA-märkning. 

 Upprätta en inventarielista på värdeföremålen och lägg listan i värdeskåpet. 

 Informera grannarna vid bortavaro, se till att ha lampor som tänds och släcks, låt radio 
gå igång vid olika tidpunkter. Ha ytterbelysning som tänds antingen när det blir mörkt 
eller vid rörelse. Se till att någon ställer ut soptunnan och eventuellt lägger något i den 
vid längre frånvaro. Ha inte stegar utomhus. Lämna inga nycklar framme när ni åker 
bort. 

Denna information, och mycket annat läsvärt, finns på:http://samverkanmotbrott.se/. 

 

 



DEN 8 SEPTEMBER 2020 BLIR  
DITT TV-UTBUD HELT DIGITALT
Ändra till digital-tv redan nu

Hej!

Nu moderniserar vi tv-erbjudandet till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 8 september 
2020 går vi över till att sända tv-kanaler helt digitalt och de analoga kanalerna, inklusive  
FM-radio via tv-uttaget, utgår. 

Vad behöver du göra?

Om du tittar analogt idag behöver du ändra till digital-tv på din tv hemma. Du kan ändra nu. 
Ta hjälp av våra enkla tips på nästa sida av detta brev eller på comhem.se/digitalisering. 

Flera veckor innan de analoga kanalerna utgår visas en rullande  
informationstext på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv  
vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du 
ingen informationstext i din tv-ruta under augusti tittar du redan 
digitalt och behöver inte göra något.

Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen. Den finns oftast 
på kanalplats 777 och visas bara digitalt.

Varför moderniserar vi tv-sändningarna?

För alla som tidigare tittat analogt innebär digital-tv en stor förbättring av bild och ljud. 
Samtidigt frigör vi utrymme i nätet som de analoga sändningarna tagit upp, vilket ger oss 
kapacitet att leverera stabilare och snabbare bredband.

Nu kan du som bor i en fastighet ansluten till Com Hem även skapa ett konto på  
Comhem Play. Då kan du se de flesta av dina kanaler på din mobil, surfplatta och dator, 
var du vill inom hela EU. Läs mer på comhem.se /tv/play-grundutbud.

På nästa sida finns enkla tips på hur du ändrar till digital-tv. Gör det i god tid innan 
8 september 2020 för att kunna fortsätta se på tv när de analoga kanalerna utgått.

Information is also available in English, Arabic, Dari (Persian),  
Tigrinya and Somali at comhem.se/digitalisering.

OBS!
Nytt datum

.



Tittar du analogt? Så här ändrar du till digital-tv

Byt källa på din tv: Testa först att med fjärrkontrollen byta  
källa på din tv, då digital-tv kan ligga på en annan källa. Knappen  
du ska trycka på kan ha en av symbolerna till vänster. Är du osäker  
kan du läsa i bruksanvisningen till din tv eller kontakta din tv- 
tillverkare eller tv-handlare. Du vet att du har lyckats byta till  
digital-tv om informationstexten har försvunnit från din tv.

Gör en kanalsökning: Har informationstexten inte försvunnit  
kan du också testa att göra en kanalsökning. Läs hur du gör i 
bruksanvisningen till din tv eller kontakta din tv-tillverkare eller 
tv-handlare. För att få in rätt lokala kanaler och nyheter kan din 
tv fråga efter ett nätverks-ID när du kanalsöker. Det hittar du på 
comhem.se/natverks-id.

Din tv kan vara för gammal. Om du testat att byta källa och 
gjort en kanalsökning men fortfarande ser informationstexten 
kan din tv vara för gammal. Kontrollera om din tv kan visa digitala 
kanaler genom att läsa i bruksanvisningen, kontakta din tv-tillverkare 
eller tv-handlare eller sök på www.comhem.se/kolla-din-tv. Om 
din tv är för gammal behöver du skaffa en nyare eller komplettera 
din tv med en digitalbox från Com Hem.

• All information finns samlad på www.comhem.se/digitalisering.

• Behöver du hjälp att ändra till digital-tv hemma hos dig kan du anlita en personlig tekniker 
mot en fast kostnad på 399 kr (efter 50% RUT-avdrag). För mer information och tids- 
bokning, besök www.hemfixare.se eller ring 0770-220 717.

• Du kan även få hjälp av vår Kundservice på telefonnummer 90 222. Vi kan dock inte svara 
på frågor om just din tv-modell, istället hänvisar vi till din tv-tillverkare eller tv-handlare.

Ditt digitala grundutbud

Avtalen med våra kanalleverantörer har förnyats och därför kan ditt tv-utbud, som du får  
via din fastighetsägare, se annorlunda ut än tidigare. För att se vilka kanaler som ingår,  
inklusive eventuella lokala kanaler och grannlandskanaler söker du på din adress via  
www.comhem.se/kundservice/tv-och-play/grundutbud. 

Vill du ha fler kanaler kan du beställa något av våra abonnemang på comhem.se/tv.  
Då kan du även se fler kanaler på mobilen, surfplattan och datorn med Comhem Play.

Vi önskar dig fortsatt starka tv-upplevelser. 

Vänliga hälsningar, 

Erik Lindström, Chef Com Hem Kundservice


