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Vi har i 2019 kunnet byde flere nye husejere velkommen til Woodlands: Velkommen til Jorunn Horstad & 
Morten Themstrup i #13, Sami Post, Nicolai Post & Michelle Berg Nielsen i #20, Russell Lapidge i #21 og Pia 
Skov & Thomas Wohlert i #49.  

Ved årets udgang var kun hus #14 til salg. Det blev solgt i marts til Steen Bo Wieslander til overtagelse i 
ultimo maj. Velkommen til Steen Bo Wieslander.  

Jordstykket Åkarp 1:80, hvor legeplads, tennisbaner, fodboldbane og badesø ligger, blev sat til salg i starten 
af året, men er tilsyneladende taget af markedet igen. 

Medio 1. kvartal blev den mangeårige sag mht. hus 49 afsluttet. Foreningen fik iht. tilsagn fra Nordea maj 
2013 en kompensation på 113.820 SEK. Kompensationen og indtægter fra udlejning i 2014-2018 dækkede 
gæld og advokatomkostninger plus 26% af morarenterne.  Bruttolejeindtægten på i alt 347.500 SEK for 
perioden primo april 2014 til 31.12.2018 er gået til dækning af gæld til WCC Golf AB (shop og restaurant), 
TV-afgifter, el udgifter, reparationer på huset bl.a. varmepumpen samt månedsafgifter til WCCEF for 
perioden 1.4.2014 til 31.12.2018. 

På generalforsamlingen fremførte et par husejere, at der ville være store generelle og økonomiske fordele 
ved at omlægge foreningen til en samfällighetsförening. Bestyrelsen blev derfor pålagt at få en advokat til 
at vurdere forudsætninger og omkostninger ved at omlægge som foreslået. Bestyrelsen hyrede 
advokatfirmaet Bergman & Eek til at udarbejde en redegørelse. Denne pegede klart på, at 
generalforsamlingen ikke skulle initiere en omlægning. Omkostningerne og arbejdsindsatsen ville være alt 
for stor, og foreningen ville skulle opretholdes. Omkostningerne til Lantmäteriet samt advokatbistanden 
ville meget vel kunne overstige en ½ MSkr. Infrastrukturen og fællesfaciliteter kunne indgå i en 
samfällighet., men forsyninger og service ville skulle varetages af foreningen, medmindre det blev overladt 
til de enkelte medlemmer selv at indgå aftaler om disse leverancer. Dette vil uden tvivl blive væsentligt 
dyrere for det enkelte medlem. Se i øvrigt ”Nyt fra styrelsen om WCCEF-forhold dansk og svensk” udsendt 
juni 2019. 

I forbindelse med drøftelserne om omlægning til samfällighet blev der stillet spørgsmål ved 
renovationsordningen og fællesaftalerne på forsyninger og services. Bestyrelsen har nok engang set på 
dette og konkluderet, at det ikke er muligt at overgå til, at Nårab henter affald ved husene, og at husejerne 
selv afleverer genbrugsaffald på de centrale depoter. De store renovationsvogne kan ikke køre ind i 
området. Med hensyn til forsyninger og services (TV-pakke, bredbånd, vand og afløb, alarmtjeneste, 
skorstensfejning mv.) er der fortsat store fordele ved fællesaftalerne.  

Allan Glud, hus 12, påpegede ganske rigtigt at 2. og 3. gangs købere af huse i Woodlands ikke havde 
underskrevet en Service- og Rettighedsaftale (S&R-aftale) som alle 1. gangs købere har indgået Efter 
drøftelse med advokat og ledelsen af Golf AB blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en revideret S&R-
aftale. Foreningen udarbejdede derefter med hjælp af Bjarne Wind en paradigmeaftale, som Golf AB og 
Fastighetsbyråns jurist godkendte. Der blev desuden udarbejdet en vejledning til husejere og en blanket til 
ansøgning om medlemskab af foreningen. Vejledning, paradigmeaftale, ansøgningsblanket og gældende 
vedtægter er lagt på websiten i mappen Sælgermappe i mappen Grundejerforeningen. Ligesom mæglere i 
Örkelljunga har modtaget kopi af dokumenter og oplysning om sælgers pligt ved salg af ejendom. 
Revisionen af S&R aftalen medfører en mindre ændring til vedtægterne; hvilket fremgår af dagsordenen. 2. 
og 3. gangs købere har fået aftaler til underskrift, og alle – med undtagelse af en enkelt husejer – har 
underskrevet aftalerne.  
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Facaderenoveringsprojektet fra 2017-18 blev ikke afsluttet som planlagt. GN Knit renoverede to huse i 2019 
(#40 og #49.) Et par husejere har ikke renoveret facader på sit hus, og fire husejere har valgt at male deres 
huse med en anden træbeskyttelse end de vedtagne uden at have forelagt det for generalforsamlingen, og 
uden hensyntagen til den enstemmige beslutning om, at husene skal se ens ud, og at det udvendige 
udseende på husene iht. vedtægter og ordensregler ikke må ændres/males i anden farve.  

Der er indgået en ny 2-årig serviceaftale med Golf AB om vedligehold og reparationer af fællesfaciliteter og 
fællesarealer. Udgifterne er uforandrede ift. Foregående 3 års periode selvom der har været løn- og 
prisstigninger. Bidrag til snerydning, skøjtebane og langrendsskibane er taget ud af aftalen. Snerydning og 
skøjtebane afregnes efter nærmere aftalt pris. Langrendsskibane anlægges ikke længere. 

Vejbelysningen er i så dårlig stand og dyr at vedligeholde, at det er på tide at investere i en ny og mere 
holdbar løsning med let udskiftelige LED pærer. Løsningen med egepæle og LED aggregatet er alt for dyr en 
løsning. Egepælene er købt og tilpasset i Polen, og Led aggregaterne, der i øvrigt ikke er lovlige, koster 
omkring 1.000 SEK per stk. og er tidskrævende at udskifte. Bestyrelsen indledte derfor en undersøgelse af 
alternative løsninger, som blev forelagt medlemmerne på budgetmødet i november til beslutning om valg 
af armatur. Flertallet valgte armaturet Rusty Slot 80 med E27 LED pærer; et tysk produkt med pærer til ca. 
100 Skr. per stk. Alt i alt indkøbes dr 131 armaturer, pærer og monteringsaggregater samt diverse el-artikler 
mv. til monteringen. Projektet er estimeret til at koste 560.000 Skr.  Udskiftningen gennemføres i 2. kvartal 
2020.  

På budgetmødet gjorde Kalle opmærksom på, at styresystemet til varmeregulering over nettet og 
overvågning og styring (dvs. tænd/sluk funktioner og alarmer på brand, indbrud, strøm og varme og 
alarmer fra varmepumper) er gammelt og ikke kan vedligeholdes mere. For elleve år siden var det nok State 
Of Art, men der er sket meget på det område siden da. Styresystemet omfatter den centrale server i 
servicehuset samt bokse i de enkelte huse. Det er således foreningens og husejernes system. Foreningen 
står for vedligehold af server. Boksene i husene har husejerne selv ansvaret for at vedligeholde. 

Bestyrelsen har bedt Kalle og bestyrelsessuppleant Stefan Levin, hus 26, undersøge, hvilke muligheder der 
er for en ny løsning, og bestyrelsen vil se på alternative finansieringsmuligheder. Foreningen går efter en 
løsning, hvor Golf AB fortsat kan overvåge essentielle funktioner og alarmer i alle huse dvs. alarmer på 
brand, indbrud, strøm, varme og fra varmepumper samt tænd/sluk facadebelysning og varmekabel for 
vand.  Dette er efter bestyrelsens vurdering et nødvendigt minimum. Der ses også på, om der kan tilføjes 
individuelle funktioner, f.eks. styring af lys og ventilation for blot at nævne et par ud af mange muligheder.  

Det står de enkelte husejere frit for - for egen regning - at ændre i husets indvendige tekniske installationer 
herunder varmesystemet. Det vil bestyrelsen på ingen måde blande sig i. Men man skal være klar over, at 
det kan indebære, at Kalle og hans personale ikke kan yde nogen form for bistand. De kan af gode grunde 
ikke kende alle tekniske løsninger. Kalle og hans personale yder inden for rammerne af serviceaftalen med 
Golf AB service på fælles løsninger ikke på de individuelle løsninger. Fejl og problemer på individuelle 
løsninger må husejeren anmode installatøren om at løse. Opkobling til et nyt fælles system vil ligeledes 
være den enkelte husejers ansvar at bekoste. 

Bestyrelsen har fået udfærdiget en rapport vedr. naturlegepladsens tilstand og den afslører desværre en 
lang række påkrævede renoveringer, hvoraf nogle er nødvendige snarest muligt, af hensyn til brugernes 
sikkerhed. Bestyrelsen vil prioritere de enkelte poster i det modtagne prisoverslag og lave en plan for 
renoveringen samt forsøge at finde den nødvendige finansiering. 
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Et andet projekt som er igangsat, men endnu ikke afsluttet, er afskærmning med hækplanter, af nye 
udvendige varmepumper. Når økonomien tillader det, vil dette blive igangsat. 

Vi er alle interesserede i, at såvel omgivelserne som husene fremstår så smukt som muligt, derfor vil vi fra 
bestyrelsen side opfordre alle husejere til at udskifte udbrændte pærer på husenes udvendige belysning, 
eller bestille dette hos Kalle, mod betaling naturligvis. 

Afslutningsvis skal der også denne gang lyde en stor tak til Kalle og hele personalet på Woodlands, for altid 
at være imødekommende og servicemindede. 

Desuden vil vi takke Golf AB for et godt samarbejde i det forgangne år. 

Med venlig hilsen på vegne bestyrelsen 
Woodlands Country Club Ekonomisk Förening 
Finn Hartung 
Formand 
 


