
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Sunnersta 

Egnahemsförening (SEF) 

Organisationsnummer 817605-7811 

 

 

 

 

 

Verksamhetsåret 2013-01-01 – 2013-12-31 

 

Sunnersta Egnahemsförening 

www.sunnersta.nu 

http://www.sunnersta.nu/


2 
 

Verksamhetsberättelse för 2013            

 Styrelsen för Sunnersta Egnahemsförening (SEF) 2013 har bestått av 7 ordinarie ledarmöten 

och två suppleanter. Ordförande har varit Arne Lagerholm, vice ordförande Erik Persson, 

sekreterare Anna Rönnblom, kassör Margaretha Jägerstad. Övriga ledamöter har varit Sören 

Gustafsson, Ulf Renborg (avled i april, 2013), och Dag Holmberg. Suppleanter har varit Klas 

Rosén och Christina Molund. Valberedningen har bestått av Anders Skeppstedt och Janne 

Lind. Ordinarie revisorer har varit Anders Skeppstedt och Johnny Andersson, revisors-

suppleant Göran Friman. Ros-Mari Fältås har skött bokföringen.  

Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten. Vårens styrelsemöten ägde rum 15 januari, 

12 februari, 16 april och 14 maj. Höstens styrelsemöten ägde rum 27 augusti, 24 september, 

22 oktober och 11 december. Antalet medlemmar i föreningen har under året varit 545 hushåll 

och medlemsavgiften var 100 kr för år 2013. 

Årsmötet 2013 hölls den 19 mars i Sunnerstakyrkans församlingssal. Årsmötesförhandlingar 

leddes av Bengt Eriksson, därefter bjöds på kaffe/te med kaka. Efter kaffepausen presenterade 

Christer Åkerlund från Uppsala kommun och medarbetare införandet av ”Blå 30”-

programmet i Sunnersta för ökad trafiksäkerhet. En livlig diskussion om detaljerna i 

programmet följde. 26 personer deltog i mötet. Höstmötet hölls den 19 november i 

Sunnerstakyrkans församlingssal. Före de stadgeenliga förhandlingarna inledde Patrik Ryzko 

tidigare ordf i SEF med information om fördelar med fiberoptik. Därefter informerade 

Uppsala stadsnät om pågående installationer av fiberoptik i Sunnersta. 122 personer deltog 

med många frågor och en livlig diskussion. 

Verksamheten har bedrivits efter planen som fastställdes av medlemmarna på höstmötet 2012. 

Trafikfrågorna bereds av en trafikgrupp. Blå 30-programmet infördes i Sunnersta under 

2013 och i oktober hölls en vägsyn tillsammans med kommunen. Alla gator utom bussgatorna 

är nu blå 30-skyltade och försedda med fartdämpande gupp. Nya trottoarer har anlagts utmed 

Södra Rosenvägen och Morkullevägens västra sida från Askvägen. I denna korsning mynnar 

cykelvägen till/från Gottsunda, som nu försetts med trafikdämpande rondell. Rosenvägen har 

fått två fartdämpande busskuddar. För Rosenvägen med sin täta buss- och biltrafik ansöktes 

om obligatorisk 30 km hastighet. Detta har kommunen avslagit, men vårt andra överklagande 

är ännu inte avgjort. En ansökan om kompletterande åtgärder av Blå 30-programmets 

införande, insändes till kommunen i december och omfattar krav på stopplikt i korsningen 

Rosenvägen/Rälsvägen, översyn av parkeringsbestämmelserna utmed Rälsvägen vid 

Trasthagen, permanent obligatorisk 30 km hastighet på Sjövägen, Rådjursstigen och 

Mälarvägen, samt justering av Blå 30 km skyltning i korsningen Rosenvägen/Långvägen. En 

skrivelse med synpunkter inför utbildning av snöröjare insändes i september 2013. 

Skrivelserna finns att läsa på hemsidan (www.sunnersta.nu). 

Vad gäller planfrågor som bearbetats under året har vi till kommunen lämnat synpunkter på 

den fördjupade översiktsplanen för förbindelse över Fyris ån. Vi har i detta svar kraftfullt 

betonat att en bro med bil eller buss trafik över Fyrisån mellan Ultuna och norra Sunnersta 

vore förödande för naturparken Fyris-Årike som man avser att ansöka om världsarvlistning 

för. Vi anser att man eventuellt kan tänka sig på plats för nuvarande skjutbron eller i höjd med  
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Ultuna en bro för gående och cyklister. Vi anser att annan ökad trafik lämpligen sker via 

utökade filer på Kungsängsleden och en förstärkning av bron över Fyrisån vid Flottsund. När 

det gäller att anlägga en återvinningsstation i Sunnersta så har det förelegat ett bygglov för en 

sådan vid Sunnerstavägen. Detta bygglov kom att överklagas men vann till sist laga kraft. 

Trots upprepade framstötar till FTI AB, som har hand om dessa stationer, så har dock ingen 

station utplacerats och bygglovet för installation har nu gått ut. Vi fortsätter vårt arbete för att 

få en återvinningsstation. 

SEFs inre arbete har fortsatt. Hemsidans design har moderniserats under 2013 och uppdateras 

kontinuerligt av Patrik Ryzko. Vi kommunicerar nu med medlemmarna via e-mail. Det yttre 

arbetet omfattar förutom trafiksäkerhetsarbetet, manifestering av Alla Hjärtans dag (14/2) 

genom tända marschaller utefter Dag Hammarskjölds väg. Tillsammans med Sunnerstakyrkan 

anordnades ett äppelkafé den 6 oktober, med odlingsinformation och artbestämning, tävling 

och bakverk, som lockade ett 70-tal personer. Ett initiativ har tagits att verka för Sunnerstas 

utsmyckning genom inköp av en skulptur av Leo Janis Brieditis för placering i Sunnersta 

centrum. Diskussion i ärendet pågår med berörda. SEF stöder också SAIFs 

ungdomsverksamhet ekonomiskt mot att SAIF delar ut kallelserna till SEFs medlemsmöten.  

Inventeringsarbetet om Sunnerstas historia har fortsatt tillsammans med SPF-gruppen: 

Sunnersta i centrum. Gruppen träffas en gång i månaden och på hemsidan 

(www.sunnersta.org) kan man följa arbetet, som under året varit mycket produktivt med 

sammanställningar över gamla torp och handelsträdgårdar, samt intervjuer med äldre 

Sunnerstabor och berättelser från enskilda fastigheter. Projektet presenterades för Vårdsätra-

Gottsundas hembygdsförening i november. SEF har inköpt ett arkivskåp som placerats i In 

Sundusum för att skrivargruppen där skall kunna förvara referenslitteratur och annat donerat 

historiskt material.  
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Sunnersta Egnahemsförening                                                                                                                        

Årsbokslut för 2013 

RESULTATRÄKNING                        2013    2012  

Intäkter 

Medlemsavgifter  54 500  58 000                          

Sunnerstaboken       600          750                              

Ränteintäkter        949    1 887 

Summa intäkter  56 049  60 637                 

 

Kostnader 

Lokalkostnader    4 000    2 800                     

Annonsering/reklam       544       642                              

Trycksaker     6 658    6 623                      

Utdelning trycksaker    6 600    6 600                

Redovisningskostnad    6 000    5 750    

Kostnadsersättningar    4 000    4 000                      

Bankkostnader    1 632    1 628                             

Teman -arkivskåp  10 617            0                                       

Övriga kostnader    8 267  13 286  

Summa kostnader  48 318  41 329 

Årets resultat                            7 731  19 308 

 

BALANSRÄKNING  2013 12 31  2012 12 31 

Tillgångar 

Plusgiro (likvida medel)    50 950                                   44 416                         

Sekura, räntefond                           80 778                                   79 828 

Summa tillgångar  131 728                                  124 244  

  

Eget kapital och skulder 

Ingående kapital                         117 658                                    98 351                            

Årets resultat       7 731                                    19 307                                    

Eget kapital                                                125 389                                   117 658                                        

Skulder      6 339                                       6 586 

       

Summa eget kapital och skulder                131 728                                   124 244 
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Sunnersta Egnahemsförening  

Sunnersta, 2012-02-24 

 

Styrelsen: 

 

Arne Lagerholm 

Ordförande 

 

 

Erik Persson 

Vice ordförande 

 

 

Margaretha Jägerstad 

Kassör 

 

 

Dag Holmberg                                                                                                      

Anna Rönnholm 

Sekreterare 

 

 

Sören Gustafsson 

Ledamot 

 

 

Christina Molund 

Suppleant 

 

 

Ledamot 

  

Vår revisionsberättelse har avlämnats 2014-02-28                                                                        

 

Anders Skeppstedt                                                      Johnny Andersson                                                                                                                  

auktoriserad revisor                                                     

 


