Handlingar till 2021 års stämma
i Årsta Havsbads
samfällighetsförening

Inskrivning simskolan 21:a juni 2020 Foto: Per Hållnissa

Stämman 21:a april inställd!
Under den rådande pandemin och med den tillhörande
regler kan inte stämman genomföras på planerad tid.
Som samfällighet har vi inte rätt att genomföra stämman
digitalt, inte heller via poströstning.
Till vår stämma krävs fysisk närvaro, vilket i skrivande stund
innebär att högst åtta personer får samlas.
När myndigheternas restriktioner ändras skickas ny kallelse
ut senast två veckor före föreningsstämman, i enlighet med
samfällighetens stadgar.
Tid och plats kommer också att anslås på anslagstavlor
samt på hemsidan. Spar dessa handlingar, nya kommer inte
att skickas ut.
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DAGORDNING
för Årsta Havsbads samfällighetsförenings årsstämma 2021
§1

FRÅGA OM STÄMMANS BEHÖRIGA UTLYSANDE

§2

VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN

§3

VAL AV SEKRETERARE FÖR STÄMMAN

§4

VAL AV TVÅ JUSTERARE, TILLIKA RÖSTRÄKNARE

§5

GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

§6

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§7

STYRELSENS BERÄTTELSE, RESULTAT– OCH BALANSRÄKNING Se sid 4—13

§8

REVISORERNAS BERÄTTELSE Se sidan 14—15.
Revisionsberättelsen är avlämnad till styrelsen, där revisorerna föreslår stämman att
fastställa resultat– och balansräkningen för år 2020. Se sidan 10—12

§9

BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

§ 10

FRAMSTÄLLNINGAR FRÅN STYRELSEN se sidan 16—17

§ 11

MOTIONER FRÅN MEDLEMMARNA, 11 motioner, se sidan 25—38, samt

§ 12
§ 13

§ 14

Styrelsens redovisning av uppdrag från 2019 års stämma, se sidan 39—41
ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA. Valberedningens förslag till
stämman att godkänna ersättningar till styrelsen och revisorerna, se sidan 21
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT FÖR 2021 Styrelsen föreslår stämman
a) att godkänna styrelsens förslag till budget för 2021, se sidan 10—11 och
verksamhetsplan sidan 18—20 samt förslag till underhållsplan, se sidan 22—23
b) att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd (bilaga) för 2021 och
fastställa att en andel i Ga:1 är 3 690, se sidan 21
c) att fastställa årsavgift för reserverad parkeringsplats till 500 kr, se sidan 21

BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I STYRELSEN SAMT SUPPLEANTER,
se sidan 24

§ 15

VAL AV LEDAMÖTER I STYRELSEN, se sidan 24

§ 16

VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE OCH KASSÖR för en tid av två år växelvis,
se sidan 24

§ 17

VAL AV SUPPLEANTER, se sidan 24

§ 18

VAL AV REVISOR, REVISORSSUPPLEANT SAMT VAL AV AUKTORISERAD
REVISIONSBYRÅ för ett år, se sidan 24

§ 19

VAL AV VALBEREDNING bestående av minst tre personer, utses av

§ 20

stämman
ÖVRIGA FRÅGOR:

§ 21

STÄMMOPROTOKOLLET ska justeras inom två veckor efter stämman och därefter

§ 22

STÄMMANS AVSLUTANDE

hållas tillgängligt för medlemmarna.
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Styrelsens förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2020
Styrelsen
Ordförande:
Tf. ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamöter:
Tf. Ledamot
Ledamot
Tf. Ledamot
Ledamot
Suppleanter:

Lars Sjöholm
Lars Sjöholm
Bo Holmberg
Ingela Dahlin
Ragnhild Blomdahl
Britt-Marie Bengtsson
Ingeman Bengtsson
Per Hållnissa
Per Hållnissa
Ola Ramqvist
Jens Möllnitz
Benny Brandefalk
Björn Larsson
Tommie Tvedahl
Salan Ahlgren
Stefan Olsson

fr.o.m. 29/10 2020
t.o.m. 28/10 2020
t.o.m. 07/9 2020
fr.o.m. 29/10 2020

t.o.m. 28/10 2020
fr.o.m. 29/10 2020
t.o.m. 28/10 2020
fr.o.m. 29/10 2020
t.o.m. 28/10 2020
t.o.m. 28/10 2020
fr.o.m. 29/10 2020
t.o.m. 09/11 2020
fr.o.m. 29/10 2020
fr.o.m. 29/10 2020

Styrelsen har under 2020 haft 14 styrelsemöten och en utbildningsdag i november.

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet, AU, har rollen att hantera akuta frågor som inte kan vänta till nästa ordinarie
styrelsemöte. Mestadels har ärenden hanterats genom e-post och telefonsamtal. AU har bestått av Lars
Sjöholm, Ragnhild Blomdahl och Bo Holmberg som avgick 7/9 2020, fram till 28/10 2020.
Från 29/10 2020 består AU av Lars Sjöholm, Ragnhild Blomdahl och Ingela Dahlin.

Revisorerna
Den auktoriserade revisionsbyrån Parameter Revision AB fick vid 2019 års stämma uppdraget att utföra
revisionen i ÅHS. På stämman 2020 fick Parameter Revision AB fortsatt förtroende. Det är auktoriserad
revisor Marie Nordlander som har uppdraget.
Ny förtroendevald revisor Laila Höckne nyval ett år och suppleant Göran Markström, omval ett år.
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Ansvarsfördelning
Ledamöterna i styrelsen har speciella ansvarsområden:
Lars Sjöholm

Bo Holmberg
Stefan Olsson
Ragnhild Blomdahl
Britt-Marie Bengtsson
Ingeman Bengtsson
Benny Brandefalk
Ingela Dahlin
Ola Ramqvist
Jens Möllnitz
Salan Ahlgren
Per Hållnissa
Björn Larsson

Hemsida, Trafikverket, anläggningsbeslut, kommun, planärenden, mark & park,
brevlådor och postboxar.
Båtbryggor från 29/10 2020
Elanläggningar till 9/9 2020
Elanläggningar från 29/10 2020
Ekonomi, avtal och hyresgäster, försäkringar
SRV, LMV och anslagstavlor
Vägar, trappor, diken och dagvatten, snöröjning, parkeringsytor
Byggnader till 28/10 2020
Byggnader från 29/10 2020, Årsta Havsbladet
Trafik och parkering till 28/10 2020
Trafik och parkering från 29/10 2020
Trafik och parkering från 29/10 2020
Badbryggor, stränder och vattenprover
Båtbryggor till 28/10 2020

Verksamhetsområden
Årsta Havsbads samfällighetsförening har följande verksamhetsområden:
●
Årsta Havsbads Tennisklubb
●
Årsta Havsbads Bastubadarsällskap
●
Hårsfjärdens Båtsällskap
Verksamhetsområden har sin egen ekonomi och egna medlemsavgifter och har bedrivit verksamhet i
likhet med tidigare år. Verksamheten ska i första hand finansieras genom avgifter från brukarna enligt
anläggningsbeslutet.

Förvaltningsberättelse
2020 blev på många sätt ett annorlunda år för samfälligheten. Vi kunde inte genomföra årsstämman i
stadgeenlig tid på grund av den rådande pandemin och på den följande restriktioner.
Först den 28 oktober genomfördes stämman. Tack vare en tillfällig lagstiftning kunde ombud vid
stämman företräda flera medlemmar vid röstning, vilket medförde att deltagarantalet kunde hållas nere.
Under tiden mellan inställd ordinarie stämma i slutet av april till när stämman kom till stånd den 28
oktober koncentrerade styrelsen sig på den löpande förvaltningen av gemensamhetsanläggningarna.
Det, enligt underhållsplan, planerade periodiska underhållet kräver stämmobeslut och har i huvudsak
inte kunnat genomföras förrän efter den 28 oktober när stämman hölls.
Under året har sedvanligt löpande underhåll utförts på våra anläggningar såsom bryggor, byggnader,
Nytt för året var arbetsledare för sommarungdomarna anställdes.
Fyrkanten bakom torgets butiksbyggnad hyrs nu ut som förråd för restaurangen och rustats av
hyresgästen.
Resultaträkningen för 2020 återfinns på andra sidor i årsmöteskallelsen. Årets resultat är en vinst på
862 541 kr.
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Sommarens väder i kombination med den rådande pandemin gav ökat antal badgäster som resulterade i
ökade parkeringsintäkter. Det nya parkeringsavtalet där vi förutom själva parkeringsavgiften även får en
del av kontrollavgiften har bidragit till överskottet. Som alltid har styrelsen arbetat för att hålla
kostnaderna nere och skapa likviditet inför kommande behov.
Redovisade siffror inom parentes är 2019 års resultat.
Samfälligheten har stor nytta av tillsynsman och gubbsen som utför de flesta förekommande arbeten i
egen regi. Det innebär att vi får mer för varje satsad krona.
I samarbete med simskolan har HLR-kurs, hjärt- och lungräddning, genomförts.
Under 2020 har 19 fastigheter bytt ägare.

Underhåll – löpande och periodiskt
DAGVATTEN, REGN- OCH SMÄLTVATTEN
I vårt område har vi många och långa öppna diken för regn- och smältvatten vilka kräver ständigt
underhåll i form av manuell eller maskinell rensning. Under 2020 har sommarungdomarna manuellt
rensat ett flertal diken. Även maskinell rensning har utförts av gubbs. I Karlslund har t.ex. ett dike
eroderat in på en fastighet vilket åtgärdats. Ett antal dagvattenledningar och brunnar har efter filmning
spolats rena från sand och annat.
Under 2020 har digitalisering av vårt dagvattennät påbörjats. Vi har lokaliserat cirka 200 stycken rensoch spolbrunnar i området. Nära hälften har varit dolda långt under vägbanan eller helt överväxta.
Brunnarna har frilagts och kryssmarkerats därefter har Thyréns med hjälp av drönare positionerat de
flesta brunnar till den digitala karta som ska sammanställas. Återstående brunnar läggs in manuellt med
hjälp av GPS. Strax före årsskiftet fick vi resterande materialet från Thyréns för genomgång.
Periodiskt underhåll 116 996 kr (67 117 kr)
Löpande underhåll 37 304 kr (32 481 kr).

MARK & PARK
Årets sommarungdomar har varit mycket aktiva i mark- och parkunderhållet. Hela badparken och
sluttningarna runt parkeringen har röjts. Arborister har vid behov engagerats vid svårare fällningar.
En arbetsgrupp har bildats för att ta fram en övergripande skötselplan för samfällighetens grönområden.
I samarbete med dagvattengruppen har dassgränder och liknande mindre ytor inventerats och på flera
ställen röjts. På några ställen finns oklarheter om gränser mellan enskilda fastigheter och samfälld mark
främst för att tomtrör saknas eller är borttagna. Arbetet med de mindre ytorna fortsätter under 2021.
Periodiskt underhåll 82 958 kr (219 322 kr)
Löpande underhåll till 94 275 kr (71 468 kr)

VÄGUNDERHÅLL, SNÖRÖJNING OCH TRAPPOR
Under året har åtgärder som dammbindning, hyvling, lagning av potthål, utsättning av snökäppar, snöröjning,
sandning och saltning genomförts löpande. Snöröjningen inom samfälligheten utförs av förvaltningen. Arbetet är
omfattande och alla vägar som är möjliga plogas för att öka framkomligheten för fastighetsägare och
utryckningsfordon.
Farthinder har plockats in inför vintern för att underlätta snöröjningen och monteras åter till våren.

Periodiskt underhåll 29 780 kr (96 772 kr)
Löpande underhåll 89 994 kr (109 487 kr)
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BYGGNADER
En inventering av standarden på samfällighetens samtliga byggnader har påbörjats. Planering för VAinstallation i materialgården har påbörjats. Målning av fönstren i lägenhetslängorna på Torget har
påbörjats. Ett förråd har byggts under scenen vid dansbanan.
Dörren vid butikens lastkaj har bytts ut och efter justeringar av innertaket i butiken har en
luftvärmepump installerats.
Periodiskt underhåll 105 865 kr (158 102kr)
Löpande underhåll 33 806 kr (28 823kr)

BÅT- OCH BADBRYGGOR
På bryggorna har löpande underhåll utförts. Utöver de egna vår- och höstbesiktningarna har en
bryggkonsult inventerat standarden på samtliga bryggor. I maj gjorde vi en bryggbesiktning av samtliga
bryggor som samfällighetsföreningen har förvaltning och underhållsansvar för. Det utfördes dykningar
runt våra bryggor i juni.
På Båtstigens brygga har ett antal akuta insatser gjorts för att få bryggan användbar under säsongen.
Bryggans skick är dåligt och behöver bytas ut. En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att ta fram
förslag på lösning.
I maj utfördes besiktning av badbryggorna vid Sjövreten, västra och östra badbryggan vid stora badet
med arbetsflotte underifrån för att få en uppfattning av skicket på stenkistor och bärlinor.
Den 25 juni inträffade en olycka vid svikten vid den östra badbryggan. Olyckan medförde att
samfälligheten rekommenderades av svenska livräddningssällskapet att utföra säkerhetsåtgärder. Vi har
utfört inspektioner runt våra bryggor med dykare för att säkerställa att inga objekt finns på botten och
mätning av vattendjupet. Information har satts upp på alla bryggor där dykförbud råder. Linor mellan
östra och västra bryggan och i Sjövreten har satts upp för att markera djupt vatten.
I september utfördes en teknisk besiktning av en fristående konsult för att få en opartisk bedömning av
skicket på våra bryggor. Dokumentationen bifogas handlingarna när vi söker investeringsbidrag av
Haninge kommun för den inre delen av den Östra badbryggan som behöver bytas ut. Ambitionen är att
bryggan ska vara på plats 2022.
I oktober utfördes en besiktning av alla bryggor som underlag för budgetarbetet. Sommaren 2020 har vi
haft många besökande badgäster. Vi har också haft ett flertal incidenter såsom otillåten tältning,
grillning och vid några tillfällen har man vält omkull bajamajor. Det har satts upp informationsskyltar om
eldningsförbud och skyltar för att minska smittspridningen av Covid-19. Toaletterna tömdes och
städades med tätare intervall.
Styrelsen har upprättat flera polisanmälningar och vid möte med kommunen och polisen diskuterat
dessa frågor. Under våren planeras ett uppföljningsmöte med kommunen.
Periodiskt underhåll 97 520 kr (1 761 334 kr)
Löpande underhåll 34 519 kr (20 353 kr)
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EL
På dansbanan har ett antal installationer ersatts för att öka elsäkerheten.
På Vår Bostads väg har matarkablar och kabel under Årsta havsbadsvägen och två belysningsstolpar med
tillhörande armaturer utbytta.
Elförbrukning för vår vägbelysning och värme i våra gemensamma byggnader samt vattenverk och
pumphus har uppgått till 201 293 kr (238 835 kr)
Periodiskt underhåll till 124 353 kr (8 625 kr)
Löpande underhåll 3 463 kr (52 127kr)

Drift och administration mm
LÖNER OCH MÖTESERSÄTTNINGAR
Under året har 50 personer uppburit lön/arvoden och/eller mötesersättning, varav 28 är
sommarungdomar.
Ordföranden i samfällighetsföreningen har ett fast arvode på 3 500 kr/månad, styrelsens vice
ordförande 1 000 kr/månad och sekreterare 1 500 kr/månad.
Kassören har ett fast arvode på 2 500 kr/månad. Övriga styrelsemedlemmar har erhållit 4 000 kr per år
som grundarvode.
Alla arvoden är beslutade av styrelsen utifrån budgetramen på 130 000 kr som är fastställd av årsmötet.
Utöver de fasta arvodena har varje styrelseledamot erhållit 500 kr per möte i enlighet med
årsmötesbeslut.
Den generella timlönen för arbete vid speciella uppdrag beslutade på styrelsemöte är 150 kr efter beslut
på årsmötet. Adjungerade medlemmar som styrelsen anlitar för olika uppdrag erhåller 150 kr per timme
i arvode.
Arvodet till föreningens revisor är beslutat av årsmötet till 6 000 kr per revisionsår. HBS,
Bastubadarsällskapet och Tennisklubben ingår i revisionsuppdraget.
Parameter Revision AB kostade 49.430kr.
För alla ovan angivna belopp tillkommer sociala avgifter för föreningen utom för Parameter Revision.

INFORMATION
Samfällighetens medlemstidning Årsta Havsbladet kom ut med två nummer under 2020.
Redaktör är Ingela Dahlin och för form och layout står Claes Andersson.
Styrelsen informerar på tre sätt, via hemsidan, via anslagstavlorna och via Årsta Havsbladet.
Hemsidan uppdateras numera mer frekvent och det finns även en möjlighet att teckna sig för
uppdateringar på hemsida per e-post vilket 85 medlemmar anmält sig till. Förhoppningen är att alla
tecknar sig på hemsidan för att styrelsen snabbt, enkelt och billigt kan nå ut med information om stort
som smått.
Ett nummer av tidningen kostar omkring 50 000 kr inkl. löner, tryck och porto. Annonsintäkterna
uppgick till 23 300 kr, sommarnumret får flest annonser.
Den totala kostnaden för information blev 2020 71 653 kr (108 666 kr)
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TRAFIK OCH PARKERING
Hösten 2019 ingick samfälligheten avtal med nytt parkeringsbolag. Med det nya avtalet ökade
samfällighetens andel av parkeringsintäkterna från 87 % till 91 % samt andelen av kontrollavgifterna från
0 % till 25 %.
Fler och nya orienteringstavlor med information om var parkering för våra besökare finns har satts upp.
En mobil digital skylt för trafikräkning och hastighetsvisning har köpts in. Den sattes upp på Årsta
Havsbadsvägen innan torget och gav påtaglig effekt.
Trottoarpratare som visar var det kan finnas lediga P-platser har införskaffats
Fastighetsägare som parkerar utan parkeringstillstånd på samfälld mark har erbjudits parkeringsavtal.
Årets intäkter för parkerande besökare uppgick till 883 586 kr (391 968 kr)
För våra medlemmars parkeringsplatser blev intäkterna 181 128 kr (179 999 kr)

FÖRENINGSGÅRDEN
Under större delen av året har föreningsgården på grund av pandemin inte hyrts ut.
På styrelsens decembermöte beslöts att föreningarna verksamma i Årsta Havsbad kostnadsfritt kan
använda föreningsgården och Gamla Konsumbutiken i Karlslund. Rutiner är under produktion för
bokning mm av våra två lokaler och meddelas på hemsidan. Det kommer bli möjligt att betala med
swish.
Uthyrning och skötsel av föreningsgården har skötts av vår gårdsvärd.
Hyresintäkterna uppgick till 1 300 kr (17 500 kr)

BREVLÅDOR OCH POSTBOXAR
Under året har 14 nya brevlådor satts upp.

MEDLEMSREGISTER OCH BOKFÖRING
I den ekonomiska förvaltningen, som sköts av EREKO AB, ingår även att hålla föreningens register
uppdaterade. För att hålla registret aktuellt behöver vi hjälp av alla fastighetsägare. Om en fastighet
byter ägare eller om en ägare byter folkbokföringsadress ska detta anmälas till Agneta på EREKO
agneta@ereko.se
Kostnaden för år 2020 var 129 646 kr (128 467)

FÖRVALTNINGEN
Vår tillsynsman har flera frivilliga som deltar i arbetet t.ex. med dagvatten, snöröjning mm.
I likhet med tidigare år utför förvaltningen en hel del arbeten som vi annars hade behövt ta in externa
entreprenörer för. Det rör sig om allt från bygg- och bryggarbeten till slyröjning och trädfällning. För
avancerad trädfällning och vissa dagvattenarbeten har externa entreprenörer anlitats.

KÖP AV TJÄNSTER FRÅN NÄRSTÅENDE FÖRETAG
Efter beslut på årsmötet 2011 redovisar vi här de tjänster styrelsen köpt från närstående företag. Under
2020 har inga köp skett.
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RESULTATRÄKNING 2020 OCH BUDGET 2021
Driftsintäkter
Budget 2020
Avgifter

Utfall 2020

Budget 2021

3 023 217

3 023 217

3 023 217

240 000

224213

233 000

25 200

25 200

25 200

505 000

1 064 714

880 000

Kommunala bidrag

90 000

93 384

100 000

Annonsintäkter

35 000

23 300

25 000

220 000

220 000

220 000

Hyror
Vägavgifter
Parkeringsavgifter

Båtsällskapets bidrag bryggunderhåll
Intäkt ledningsrätt

7 160

Elintäkter

60 000

38 989

45 000

Diverse intäkter

50 000

25 259

25 000

4 248 417

4 745 436

4 576 417

Summa driftsintäkter

Driftskostnader
Budget 2020
Löpande- diken, vatten

Utfall 2020

Budget 2021

175 000

37 304

50 000

20 000

33 806

35 000

100 000

89 994

140 000

Löpande - mark, vatten

40 000

94 275

80 000

Löpande - bryggor

40 000

34 519

50 000

Underhåll el

13 000

3 463

10 000

240 000

201 293

210 000

Löpande - byggnader
Löpande - vägar, trappor

Förbrukning el
Förbrukning vatten

2 000

15 372

5 500

Hyra arbetsmaskiner

60 000

69 201

65 000

Trafik och parkering, underhåll

46 500

55 195

50 000

Renhållning, sopor, latrin

55 000

83 699

70 000

120 000

71 653

120 000

40 000

58 685

55 000

150 000

143 514

145 000

Information och trycksaker
Kontorsmaterial, data, porto od
Försäkringar
Förbrukningsinventarier

20 000

33 517

10 000

Driftskostnader förvaltningen

190 000

176 179

380 000

Arvoden - styrelsen

130 000

121 500

174 000

Löner - förvaltningen

250 000

387 980

350 000

75 000

121 805

120 000

Löner - övrig egen personal

150 000

199 000

150 000

Löner- periodiskt underhåll

285 000

220 880

265 000

70 000

47 800

70 000

Löner - sommarungdom

Mötesersättningar
Milersättningar

7 000

8 325

8 000

Sociala avgifter

250 000

213066

220 000

30 000

13 775

15 000

Köpta tjänster, databassökning mm
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Köpt tjänst, ekonomisk adm

130 000

129 646

130 000

Köpt tjänst, revision

37 000

49 430

50 000

Stämmor, möten, representation

50 000

51 195

50 000

Övriga kostnader inkl ränta

20 000

25 003

25 000

Utbildning

20 000

11 820

6 000

Avsättning underhållsfond

1 080 000

1 080 000

1 080 000

Summa driftskostnader

3 895 500

3 882 894

4 188 500

352 917

862 541

387 917

Årets resultat

Kostnader för periodiskt underhåll
Budget 2020

Utfall 2020

Budget 2021

Diken, dagvatten

230 000

116 996

145 000

Byggnader

252 000

105 865

325 000

Vägar, trappor

170 000

29 780

170 000

88 000

82 958

158 000

Mark, vatten
Bryggor

145 000

97 520

629 000

El-anläggning

690 000

124 353

690 000

Summa periodiskt underhåll

1 575 000

557 472

2 117 000

Utnyttjad avsättning till
underhållsfond

1 575 000

557 472

2 117 000

-1 080 000

-1 080 000

-1 080 000

Årets uttag utöver avsättning

495 000

Årets avsättning utöver uttag

1 037 000
-522 528
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BALANSRÄKNING PER 2020-12-31
Tillgångar

2019-12-31

2020-12-31

205 348
2 500 000
393
106 764
33 250
108 000
-8 041
96 993
3 042 707

2 203 325
1 887 600
0
106 764
29 073
96 000
-10 090
149 559
4 462 231

1

1

3 042 708

4 462 232

253 591
17 125
28 903
0
123119
422 738

276 246
5 379
28 903
-1 333
65 242
162 760
537 197

Lån Handelsbanken (not 3)
Summa skulder

1 053 326
1 476 064

973 322
1 510 519

Eget kapital
Underhållsfond
Förändring underhållsfond
Årets resultat
Summa eget kapital

1 377 493
-1 403 270
1 592 421
1 566 644

1 566 644
522 528
862 541
2 951 713

3 042 708

4 462 232

Omsättningstillgångar
Handelsbanken
Handelsbanken
Fordran moms
Skattekontot
Kundfordringar
Fordran ÅHTK (not 1)
Diverse kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa omsättningstillgångar
Anläggningstillgångar
Inventarier (not 2)
Summa tillgångar

Skulder
Uppupna kostnader & förutbetalda intäkter
Skuld till stugägareföreningen
Förskottsbetalda lägenhetshyror
Utgående moms försäljning
Moms redovisningskonto
Upplupen skatt & sociala avgifter
Summa kortfristiga skulder

Summa skulder och eget kapital
Nuvarande räntevillkor

Vi har lån hos Handelsbanken på 1,2 MSEK. Lånet amorteras med 80 004 SEK per år och är
amorterat på 15 år. Länet uppgick vid årets slut till 973 322 kr.
Noter

1. Räntefritt lån där Årsta Havsbads Tennisklubb betalar av 12 000 SEK/år under 20 år
2. Inventarieförteckning är upprättad av styrelsen. Bokfört värde 1 SEK är symboliskt.
3. Säkerhet i form av fastighetsinteckningar på 1,2 MSEK är ställd för lånet i Handelsbanken.
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Styrelsens framställan till årsstämman 2021
Justering av parkeringsreglementet
Styrelsens förslag:
§1
Generellt parkeringsförbud råder inom Samfällighetens hela vägnät.
Vid överträdelse uttages av kommunen fastställd kontrollavgift.
§2
Parkeringsplatser för personbil och motorcykel på samfälld mark finns av tre slag:
a) De för allmänheten öppna p-platserna, vilka är försedda med sms-betalning
och/eller betalautomater.
b) De iordningställda p-platser som enbart är till för samfällighetens medlemmar och
deras gäster.
c) De enskilda p-platser som hyrs av medlem på särskild tilldelad bit av parkmark.
Parkering av personbil och/eller motorcykel på dessa ovan nämnda parkeringsplatser på
samfälld mark är avgiftsfri under förutsättning av att fordonet är försett med fastställd dekal
eller gästbricka med läsbar fastighetsbeteckning. Fordon som parkeras på de allmänna och
samfällda platserna får vidare ej vara belagda med körförbud och måste vara i laga ordning
besiktigade och skattade. Övrig parkering på de för allmänheten öppna p-platserna är
avgiftsbelagd.
Reserverad plats (2x5 meter) kan erhållas på de särskilt iordningsställda p-platserna
(alternativ b ovan) av samfällighetsföreningens styrelse. Skylt med fastighetsbeteckning
erhålls av styrelsen och uppsättes av tillståndsinnehavaren vid den tilldelade
platsen. Förhyrda platser ska vara markerade.
De reserverade p-platserna är ej garanterat tillgängliga under vintertid (15/11 – 15/4) på
grund av förväntad snöröjning. Under denna tid är det fritt att stå där plats finns, dock max
7 dagar i följd p.g.a. snöröjningsbehov.
För underhållet av enskilda p-platser på parkmark (alternativ c ovan) svarar innehavaren.
Årsavgift för reserverad p-plats fastställs årsstämma.

§3
Parkering av större fordon (lastbilar, husbilar, husvagnar, hästvagnar och liknande) får
enbart ske på härför särskilt avsedda platser och alltid efter tillstånd från
samfällighetsföreningens styrelse. Efter överenskommelse med styrelsen kan dessa större
fordon få stå på annan p-plats under perioden (15/11 – 15/4).
Mindre båtsläp (max-mått 2 x 5 meter) kan få stå på ordinarie reserverad p-plats.

§4
Icke förhyrda (ej fastighetsmarkerade) p-platser på i övrigt iordningsställda, reserverade pplatsområden (alternativ b ovan) är avsedda för gäster till Samfällighetens medlemmar.
Parkering på dessa besöksplatser kräver gästbricka med tydlig fastighetsbeteckning och är
då tillåten under högst 7 dygn i sträck.

§5
Avgift för parkering enligt § 3 och § 4 debiteras tillståndshavaren samtidigt med debitering
av övriga avgifter till samfällighetsföreningen. Erlägges inte avgift inom på betalningsavin
angiven förfallodag upphör tillståndet att gälla.
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§6
Vid uppsägning av plats gäller att nedmontera och lämna in skylt för reserverad plats till
tillsynsman eller parkeringsansvarig i styrelsen.

§7
Vid försäljning av fastighet inom Årsta Havsbads Samfällighet skall p-tillståndsdekaler
på fordonet avlägsnas och gästbricka återlämnas via tillsynsman eller parkeringsansvarig.

§8 För parkering vid ”Gläntan” gäller separata regler
Gläntans parkeringsreglemente:

§1
Samfällighetens gemensamma parkeringsplats vid ”Gläntan” är avsedd för parkering av
större fordon, för samfällighetens medlemmar. Om en medlem har behov av parkering under
en längre, begränsad tid, kan tillstånd för detta ansökas hos styrelsen via mail, eller annan
kontakt med parkeringsansvarig. Kö gäller för att få parkeringsplats.

§2


Parkering är tillåten för tung lastbil, husvagn, släpvagn, lätt lastbil, båt, båttrailer.



Parkeringsplatsen skall vara städad.



Det är inte tillåtet att parkera fordon med körförbud, brukandeförbud, fordon som är
avställt, saknar registreringsskyltar eller kan hänföras till fordonsvrak.



Det är inte tillåtet att göra någon form av renovering av fordon, trailers eller båtar.



Målning/nedskräpning/oljespill eller annan miljöskadlig verksamhet är inte tillåten på
parkeringen. Sådan verksamhet utgör grund för omedelbar uppsägning.



Max 1 plats/fastighetsägare.



Avgift 500kr/år



Plats skall vara markerad med fastighetsbeteckning, ägarens namn och
telefonnummer.

§3
Markägaren, dvs samfällighetsföreningen, har enligt Lag (1984:318) om kontrollavgift vid
olovlig parkering rätt att ta ut felparkeringsavgift av fordonsägaren när parkering skett i
strid med samfällighetens parkeringsregler enligt kommunens taxa.
Överträdelse av dessa parkeringsregler utgör grund för uppsägning av
parkeringsplats. Därefter kan styrelsen begära flyttning av fordonet. Eventuella kostnader
faktureras fordonsägaren.
Felparkeringsavgifter och andra kostnader i samband med förflyttning av fordonet kommer
att debiteras via vårat parkeringsbolag.

§4
Gläntan är försedd med bom. Kod erhålles av vägansvarig eller parkeringsansvarig.
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Verksamhetsplan/Budgetkommentarer
Styrelsen har som målsättning att även i år hålla den föreslagna budgeten utan höjning
av samfällighetsavgiften för 2021. Det blir sjunde året i rad som samfällighetsavgiften
blir 3.690kr.
Belopp inom parentes är 2020 års utfall.
Periodiskt underhåll 2 117 000 kr (557 472 kr) plus löner och sociala avgifter.
EREKO fortsätter att sköta vår ekonomiska förvaltning för budgeterade 130 000 kr (129 646
kr)
Nedan kommenteras speciellt de poster i budgetförslaget som kommer att prägla
verksamhetsåret 2021.Flera av förslagen är direkta överflyttningar från 2020 års
verksamhetsplan beroende på att styrelsen arbetade ett halvår utan att en stämma kunnat
besluta om budgeten. Notera att en stor del av verksamheten omfattar mer eller mindre
fasta kostnader.

Förvaltningen
Förvaltningen består av både praktiska och administrativa arbetsuppgifter. Det
administrativa sköts av styrelsen tillsammans med adjungerade. Stämman 2019 gav
styrelsen i uppdrag att utreda en annan modell med anställd förvaltare. Styrelsens svar finns
under rubriken styrelsens redovisning av uppdrag från 2019 års stämma.
Sammanfattningsvis har styrelsen funnit att nuvarande förvaltningsmodell bör behållas, den
är effektiv och även kostnadseffektiv.
Vår tillsynsman är deltidsanställd och gubbsen arbetar per timme och kallas in vid behov.
Samfälligheten avser att under sommaren 2021 erbjuda ungdomar sommarjobb. De kommer
att arbeta under sex perioder utspridda över hela sommaren. Planeringen är att fyra-sex
ungdomar arbetar under varje period. Utifrån de goda erfarenheterna från sommaren 2020
avser styrelsen att engagera arbetsledare för sommarungdomarna
Planerade driftskostnader 380 000 kr (176 179 kr). I budgeterat belopp ingår utbyte av
en 4-hjuling som börjar bli utsliten med 190 000 kr.

Byggnader
I materialgården installeras vatten och avlopp för att förbättra arbetsmiljön för våra
anställda.
Föreningsgårdens fönster ska målas
G:a Konsumbutiken, båtklubbens hus, sätta upp nytt staket runt tomten och golvet i stora
rummet slipas och målas.
Lägenhet 9, ytskikt målas inför ny hyresgäst.
Restaurangens fasad målas.
Kodlås monteras för våra gemensamma lokaler, föreningsgården och g:a Konsumbutiken,
för att förenkla tillträde vid våra föreningsmöten och uthyrning.
Periodiskt underhåll 325 000 kr (105 865 kr)
Löpande är budgeterat 35 000 kr (33 806 kr).
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Mark & Park
Under 2020 bildades en arbetsgrupp för att ta fram en övergripande skötselplan för Årsta
Havsbad.
Som under tidigare år kommer skadade och sjuka träd samt träd vilka riskerar falla över
fastigheter att avverkas under vintern/förvåren.
Längs gångstigar, vägar och runt parkeringsplatser ska träd med döda eller skrymmande
grenar beskäras. Kontinuerlig avverkning av sly sker. Arbetet utförs av tillsynsman och
gubbs och vid behov engageras arborister. Bekämpning av björnloka och parkslide
fortsätter.
I samarbetet med parkerings- och dagvattenansvariga fortsätter inventeringen av samfälld
mark med fokus på de mindre ytorna som t.ex. dassgränder.
Den årliga besiktningen av lekredskap genomförs före badsäsongen.
Blåleran vid Karlslundsbadet ska åtgärdas inför sommaren.
Periodiskt underhåll 158 000 kr (82 598 kr)
Löpande underhåll 80 000 kr (94 275 kr).
Vägunderhåll, snöröjning och trappor
Under 2021 fortsätter vi med sedvanligt underhåll såsom snöröjning, sandning, lagning av
potthål, hyvling och dammbindning. Vi kommer att på de större vägarna pröva ett mer
miljövänligt dammbindningsmedel som sprids ut med hjälp av en större lastbil.
Periodiskt underhåll 170 000 kr (29 780 kr)
Löpande underhåll 140 000 kr (89 994 kr)

Trafik och Parkering
De goda erfarenheterna från förra året när vi för första gången satte upp en digital
hastighetsmätare vid Torget gör att styrelsen kommer att köpa in ytterligare en mätare.
Fastighetsägare som har skymmande häckar och liknande i vägkorsningar kommer att
kontaktas via brev. Det är fastighetsägarens skyldighet att följa regler för häckar och
liknande i vägkorsningar. Reglerna gäller för hela Sverige.
I enlighet med anläggningsbeslutet kommer samfälligheten att klippa de häckar som inte
uppfyller kraven, om inte fastighetsägaren efter påpekande själv vidtar dessa åtgärder. I ett
flertal nummer av Årsta Havsbladet har reglerna redovisats och finns även på hemsidan. Vi
kommer att se över parkeringarna.
Underhåll för trafik och parkering 50 000 kr (55 195 kr).
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Båt- och badbryggor
Projekteringen av arbetet med renoveringen av bryggan vid Båtstigen fortsätter. I avvaktan
på den genomgripande renoveringen kommer bara det allra nödvändigaste reparationerna
att genomföras. Offertfrågan ligger ute och kommer att beredas till 2022 års stämma.
Vi fyller på sand på stranden och mellan bryggorna vid stora badet och i vattnet. Enhetliga
informationstavlor om bl.a. badsäkerhet sätts vid ingångarna till stora badet.
Bryggbesiktning inför badsäsongen och på hösten utförs. Dykning runt badbryggor och runt
hopptornet sker innan badsäsongen och i mitten av sommaren för att säkerställa en säker
badmiljö.
I budgeterat periodiskt underhåll ingår en första delbetalning för nybyggnad av inre delen av
östra badbryggan. Arbetet och slutbetalningen avslutas under våren 2022.
Periodiskt underhåll 629 000 kr (97 520 kr)
Löpande underhåll 50 000 kr (34 519 kr)

Dagvatten
Under våren fortsätter dagvattengruppen arbetet med att färdigställa digitaliseringen. Det
finns ett antal brunnar som inte upptäckts av drönaren och måste positioneras manuellt med
hjälp av GPS. Det gavs inte tillstånd att flygfotografera brunnar i närheten av försvaret och de
måste positioneras manuellt.
Periodiskt underhåll 145 000 kr (116 996 kr)
Löpande underhåll 50 000 kr (37 304 kr)

El
För att få en enhetlig och miljövänlig gatubelysning påbörjas arbetet att byta ut den gamla
gatubelysningen av trästolpar med luftledning och kvicksilverlampor. Nya stålstolpar med
LED-armaturer kommer att installeras och ledningarna förläggs i marken. Arbetet delas upp i
tre etapper.
I samband med att lgh 9 får ny hyresgäst uppgraderas elservicen.
I materialgården görs nya elinstallationer för tvätt, omklädningsrum och LTA enhet.
Löpande underhåll 10 000 kr (3 463 kr).
Periodiskt underhåll under åren 2021–2023 690 000 kr per år
Löpande förbrukning av el 210 000 kr (201 293 kr)
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Ersättningar och debiteringslängd
Valberedningens förslag till ersättningar till styrelse och revisorer
år 2021-01-01 — 2021-12-31
1. Timarvode 200 kr kan efter styrelsebeslut utgå för speciella uppdrag utöver renodlat
styrelsearbete för styrelsemedlemmar och adjungerade medlemmar. (150 kr)
2. Arvode för föreningens styrelse 174.000 kr. (130.000 kr)
3. Mötesersättning om 500 kr per styrelsemöte och för annat protokollfört möte för
styrelsemedlemmar. (oförändrat)
4. Arvode för föreningsvald revisor 8.000 kr, då alla tre verksamhetsområden inom ÅHS
ingår i revisionen. (6.000 kr)
5. Parameter revision med löpande räkning. Normal revision beräknas till c:a 40.000 kr.
Ovan nämnda belopp är exklusive sociala avgifter. I arvodet till Parameter revision ingår
moms. I resultaträkningen redovisas alla sociala avgifter för föreningen på ett separat konto

Styrelsens förslag till årsstämman 2021
Debiteringslängd för Årsta Havsbads samfällighetsförening
år 2021-01-01 — 2021-12-31
Total utdebitering föreslås bli 3 023 217 kr, vilket innebär oförändrad avgift, 3 690 kr, för
alla medlemmar tillhörande Ga:1
Några få medlemmar har andelstal 0,7 och den obebyggda fastigheten har 0,2.
Andelstalen redovisas i utskickad debiteringslängd, där 823 medlemmar ingår i Ga:1 med
andelstal 819,3
Stadsberga Ga:1 omfattar vägar, grönområden, bryggor och byggnader
Fakturor avseende avgiften skickas ut i maj. Beloppet ska sättas in på bankgiro 5955-1267.
Eftersom årets stämma är framflyttad är den utdebiterade avgiften som faktureras i maj en
frivillig förskottsbetalning av kommande utdebitering som beslutas av stämman (se vidare
fakturan i maj). Övriga avgifter skall vara betalda 2020.05.31.
Debiteringslängden är upprättad i enlighet med beslut om andelstal för underhåll vid
förrättningssammanträdet den 28 maj 2014. Anläggningsbeslutet vann laga kraft den 15
juni 2015.

Styrelsen föreslår årsstämman besluta
-

att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd
att debiteringen av andelsavgiften avseende 2021 skall ske enligt förslag ovan med
3.690 kr för andelstal 1, som i sin helhet ska vara betald med sista betalningsdag 31
maj 2021.
att fastställa årsavgift för reserverad parkeringsplats till 500 kr.

Sidan 21

årsta havsbads samfällighetsförening  årsstämma 2021

Periodiskt underhåll /förnyelsefond åren 2021-2039
Periodiskt underhåll utförs med längre periodicitet än ett år. Syftet är att återställa befintligt till ursprunglig funktion.
UH PLAN FÖR HELA ÅHS
BRYGGOR

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

2031
(Kkr)
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629

2655

1530

490

330

50

200

85

110

110

130

BYGGNADER

325

92

21

20

90

46

55

75

115

85

10

MARK,PARK OCH TORGET

158

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

EL

690

690

690

345

20

20

20

20

20

20

20

VÄGAR

170

170

170

185

190

170

170

170

170

185

170

DIKEN, DAGVATTEN
Totalt underhåll per år/ uttag
ur fond

145

145

130

145

145

180

180

180

145

145

145

2117

3840

2629

1273

863

554

713

618

648

633

563

Total Årlig avsättning till fond

1080

1080

1080

1080

1080

1080

1080

1080

1080

1080

1080

Periodiskt underhåll utförs med längre periodicitet än ett år. Syftet är att återställa befintligt till ursprunglig funktion.
Fortsättning UH PLAN FÖR
HELA ÅHS

2032
(Kkr)

BRYGGOR

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

20212040

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

300

200

85

110

90

130

50

100

115

7499

BYGGNADER

30

35

20

16

75

105

20

140

15

1390

MARK,PARK OCH TORGET

88

88

88

88

88

88

88

88

88

1830

EL

20

20

20

20

20

20

20

20

20

2735

190

170

170

170

185

170

170

190

200

3535

VÄGAR
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DIKEN, DAGVATTEN
Totalt underhåll per år/ uttag
ur fond
Total Årlig avsättning till fond

145

180

180

180

145

145

145

145

145

3095

773

693

563

584

603

658

493

683

583

20084

1080

1080

1080

1080

1080

1080

1080

1080

1080

21600

KOSTNADSFÖRDELNING MELLAN ÅHS OCH HBS
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Underhållsplan år
ÅHS
BRYGGOR

HBS
Totalt

Underhållsplan år
ÅHS
BRYGGOR

HBS
Totalt

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

544

1930

765

225

65

25

160

60

55

35

65

85

725

765

265

265

25

40

25

55

75

65

629

2655

1530

490

330

50

200

85

110

110

130

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

20212040

25

160

60

55

25

65

25

65

60

4469

275
300

40
200

25
85

55
110

65
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Valberedningens förslag till årsstämman 2021
Val av ordförande och ledamöter för 2 år
Lars Sjöholm, ordf.

1 år kvar

Ingela Dahlin, vice ordf.

1 år kvar

Ragnhild Blomdahl, kassör

2 år omval

Britt-Marie Bengtsson, sekr.

2 år omval

Per Hållnissa, ledamot

1 år kvar

Björn Neubeck, ledamot

fyllnadsval 1 år, nyval

Stefan Olsson, ledamot

2 år nyval (tidigare suppleant)

Val av suppleanter för 1 år:
Salan Ahlgren, suppleant

1 år omval

Ingeman Bengtsson, suppleant

1 år nyval (tidigare ledamot)

Catarina Johansson, suppleant

1 år nyval

Mats Valleryd, suppleant

1 år nyval

Val av revisorer och revisorssuppleant för samfälligheten och dess
verksamhetsområden:
Laila Höckne, revisor

1 år omval

Göran Markström, revisorssuppleant

1 år omval

Parameter Revision AB
Marie Nordlander auktoriserad revisor

1 år omval

Valberedningen:
Kent Melander, Göran Johansson, Bo Hellberg och Marianne Rocklind, sammankallande.
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MOTION NR 1
Motion till Årsta Havsbads Samfällighetsförenings årsmöte den
21 april 2020, Utegym vid grusfotbollsplanen
(Badvägen/Idrottsvägen)
Haninge kommun har flera fina utegym t ex vid Rudan. Det är en väldigt trevlig
motionsform. Kanske kan kommunen eller Allmänna Arvsfonden bidra.
Mathias & Johanna Uhrner, Barberarestigen 4, Stadsberga 8:487

Föreningsgården

Tänkt placering av ute-gym
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Styrelsens svar på motionen:
Med utgångspunkt från anläggningsbeslutet för Årsta Havsbads samfällighetsförening finns
det inte förutsättningar att upprätta ett ute gym i samfällighetsförening regi. Styrelsen är
positiv till att annan huvudman kommun eller förening knuten till Årsta Havsbad anordnar
och driver ett utegym på samfälld mark under förutsättningen att inga kostnader belastar
samfälligheten.

Styrelsens förslag till beslut:
Att stämman ger styrelsen mandat att arrendera ut mark på en tidsperiod av 10 år i
badparken för att upprätta ett utegym samt att sluta erforderliga avtal med en huvudman för
att upprätta ett utegym. Huvudmannen ska ansvara för utegymmets underhåll och
obligatoriska besiktningar. Huvudman kan vara Haninge kommun eller ideell förening med
säte i Årsta Havsbad.

MOTION NR 2
Motion till årsmötet 2020 04 21
Tillgänglighetsanpassad strandpromenad
Den befintliga strandpromenaden från Hamnbacken är en mycket vacker miljö. Sträckan från
Båtstigen till stora stranden föreslås tillgänglighetsanpassas, så att hela sträckan från
Hamnbacken till stora stranden är tillgänglighetsanpassad. Liknande material, utseende som
redan förekommer, så att ingreppet i miljön blir minimalt. Kanske kan kommunen eller
staten bidra.
Mathias & Johanna Uhrner, Barberarestigen 4, Stadsberga 8:487

Styrelsens svar på motionen:
Att göra stigen mellan Båtstigen och stora badet mer lättgången är ett önskemål de flesta
vilka går den vägen instämmer i.
En sådan åtgärd kräver omfattande arbeten och kostnader och ryms inte inom
samfällighetens nuvarande ekonomiska ramar.

Styrelsens förslag till beslut:
Att motionen avslås med hänvisning till ovan.

MOTION NR 3
Motion till Årsmötet 2020 04 21
Täckdika/bredda vissa vägar typ Torgvägen.
Utvalda större, ”lämpliga” vägar borde täckdikas och breddas, t.ex. Torgvägen. Utökad
kapacitet, djupa diken med lösa kanter försvinner.
Mathias & Johanna Uhrner, Barberarestigen 4, Stadsberga 8:487

Styrelsens svar på motion
I möjligaste mån är det önskvärt att ha öppna diken för att avrinning av dagvattnet ska
återgå till grundvatten och inte försvinna ut orenat i Horsfjärden.
Att bredda vägar kräver uppbyggnad av bärlager och slitlager. På många ställen ligger vägen
högre än intilliggande fastighet/tomt och för då med sig att regnvatten från vägen rinner in
på fastigheten/tomten.
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Inom samfälligheten har vi hastighetsbegränsning på 20 km/tim. Om vi breddar vägarna
skulle det locka till högre hastigheter, till olägenhet för både gående och de boende utmed
vägarna.
För information kan tilläggas att i planen för 2020 ligger att en del av Torgvägens västra sida
ska täckdikas på grund av för kraftig lutning.

Styrelsen föreslår stämman besluta:
Att motionen avslås med hänvisning till svaret ovan.

MOTION NR 4
Motion till Årsmötet 2021 04 21
Skateboardramp
I Årsta Havsbad finns tennisplaner, fotbollsplaner, beachvolleyballplan och en liten
basketplan för de som uppskattar bollsporter. Möjligheten att utöva andra sporter är dock
mer begränsad. En sport som är mycket populär, både bland barn och vuxna, är skateboard.
Jag föreslår att:
- stämman ger styrelsen i uppdrag att godkänna att undertecknad får bygga en liten
skateboardramp i ett hörn av fotbollsplanen vid korsningen Idrottsvägen/Badvägen, eller på
utrymmet precis utanför fotbollsplanen mot skogen till. Rampen kommer att ta ca 3*5
kvadratmeter i anspråk, och kommer att bekostas av undertecknad. Rampen kommer att se
ut ungefär som på bilden nedan.
Om stämman anser att de föreslagna områdena är olämpliga för en skateboardramp så
föreslår jag att:
- stämman ger styrelsen i uppdrag att ge undertecknad ett motförslag på annan plats inom
samfällighetens område, där rampen får lov att byggas.

Arvid Sjölander, Skonertvägen 4, Stadsberga 8:328

Styrelsens svar på motionen:
Med utgångspunkt från anläggningsbeslutet för Årsta Havsbads samfällighetsförening, finns
det inte förutsättningar för att upprätta en skateboardramp i samfällighetsföreningens regi.
Styrelsen är positiv till att annan huvudman kommun eller förening knuten till Årsta Havsbad
anordnar och driver ett utegym på samfälld mark under förutsättningen att inga kostnader
belastar samfälligheten.

Styrelsen föreslår stämman besluta:
Att stämman ger styrelsen mandat att arrendera ut mark på en tidsperiod av 10 år för att
upprätta en skateboardramp samt att sluta erforderliga avtal med en huvudman för att
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upprätta en skateboardramp. Huvudmannen ska ansvara för underhåll och obligatoriska
besiktningar. Huvudman kan vara Haninge kommun eller ideell förening med säte i Årsta
Havsbad.

MOTION NR 5
Motion till Årsmötet 2021 04 21
Sand till Karlslundsbadet
Då området ägdes och sköttes av HSB fyllde de på sand regelbundet med 2 – 3 år mellanrum. Detta borde göras även nu så vi slipper de stora blålerhålen. Det har alltid funnits
något litet men nu är det så pass att man satt upp varningsskylt.
Det är ju illa om man inte ska kunna bada med barn där för blåleran.
Jag föreslår att man åtgärdar detta.
Jessica Ericsson & Carina Forslund, Skutvägen 3, Stadsberga 8:227

Styrelsens svar på motionen:
Karlslundsbadets blålerhål har varit på styrelsens agenda sedan några år tillbaka.
Vissa försök har gjorts med mindre lyckat resultat. Kontakter har även tagits med andra
friluftsbad med liknande problem. En lösning som föreslagits och prövats var att fylla på
sand över lerhålet. För att kunna göra detta krävs det tjäle i marken. Något som vi inte styr
över. I vinter har det lyckats att fraktas ner tillräckliga mängder av sand för att täcka hålet.
Vad gäller en mer generell sandpåfyllning är det en kostnadsfråga.
I den nu föreslagna budgeten har inte medel avsatts för detta ändamål.

Styrelsen föreslår stämman besluta:
Att motionen är besvarad med hänvisning till ovan.

MOTION NR 6
Motion till Årsmötet 2021 04 21

Tallarna Karlslundsbadet
I badparken i Karlslund finns flertalet tallar som lutar väldigt mycket och en del ser inte
friska ut. De som lutar, lutar mer och mer nästan från månad till månad. Jag skulle föreslå
att man inventerar badparkens tallar, så att de inte plötsligt vid oväder orsakar personskada
eller materiella skador. De är väldigt höga och kan falla eller knäckas. Jag tycker att man i
stället för att prompt låta dem bli farligt höga bör föryngra tallarna i badparken.
Jessica Ericsson & Carina Forslund, Skutvägen 3, Stadsberga 8:227

Styrelsens svar på motionen:
Tallarna i Årsta Havsbad är så kallade karaktärsträd i området. De omnämns i förarbetena till
den senaste detaljplanen.
Med hjälp av arborister genomför styrelsen årlig besiktning av träd som finns inom
samfälligheten för att upptäcka sjuka träd eller träd som riskerar att skada människor och
egendom. Besiktningen ger oss råd om hur träd skall skötas, avverkas eller beskäras.
Extra viktigt är att träden i stora badparken, Karlslundsbadet och andra ställen som många
människor besöker kontrolleras noga.
Vad gäller risken för skador i samband med oväder har det hittills till största delen varit
granar som knäckts eller fallit omkull.
Styrelsen har engagerat en arbetsgrupp för att ta fram en skötselplan för Årsta Havsbad.
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Styrelsen föreslår stämman besluta:
Att träden i badparken och Karlslund som tidigare ska bedömas och hanteras i samband
med den årliga besiktningen.

MOTION NR 7
Motion till Årsmötet 2021 04 21
Stadgeändring §6 Styrelsens val
Dagens §6:

Vi föreslår en del förändringar till §6 för att den skall var mer tidsenlig samt reflektera
ansvarsfördelningen mellan årsmötet, valberedningen samt styrelsen.
Årsmötet är det högsta beslutande organet i samfälligheten och styrelsen väljs på ett
ordinarie årsmöte. Valberedningen väljs också av och på årsmötet. Båda är ansvariga inför
årsmötet, ingen annan, men med olika uppdrag. Styrelsen förvaltar samfälligheten och
valberedningen föreslår olika personer på olika poster till årsmötet.
Det står dock medlemmar fritt att föreslå/nominera personer till de olika posterna på
årsmötet utöver eller istället för valberedningens förslag. Sedan röstar årsmötet och väljer
personerna till de olika posterna.
I dagen §6 finns det en skrivning om att nomineringar av kandidater till styrelseuppdrag
skall vara styrelsen, inte valberedningen, till handa den 31 januari för att de sedan skall
skickas ut med kallelsen till årsmötet. Valberedningens förslag skall också skickas ut med
kallelsen till årsmötet.
Detta rimmar inte med ansvaret inför årsmötet.
Vill man att nomineringar skall sändas in före en viss tid och att de sedan skall skickas ut
med kallelsen för info så borde de skickas till valberedningen inte styrelsen, detta för att de
skall komma till valberedningens kännedom innan kallelsen till årsmötet. Det finns tex inget
i stadgarna idag som stipulerar att nomineringarna skall lämnas över till valberedningen av
styrelsen.
Det är också högst olämpligt att styrelsen är mottagaren av nomineringar då det är
valberedningen som rapporterar till och är vald av årsmötet för att till årsmötet föreslå bland
annat nya styrelseledamöter, inte styrelsen.
Sen kan man diskutera om det över huvud taget är en bra idé att nomineringar som inte
tagits med i valberedningen förslag till årsmötet verkligen skall skickas ut innan årsmötet,
det går ju bra att på årsmötet nominera vem man vill till vilken post som helst ändå, så att
skicka ut dem innan fyller liten eller ingen funktion.
Vidare så finns det ingen koppling mellan styrelse/förtroende -uppdrag och boende/ägande
av medlemsfastighet i samfälligheten. Så vem som helst kan idag väljas till styrelsen eller
annat förtroendeuppdrag.

Sidan 29

årsta havsbads samfällighetsförening  årsstämma 2021

Det finns idag inte heller något skydd för jäv avseende relationer inom styrelsen. Detta bör
hanteras så att vi inte har personer med starka band i form av b.la släktskap i styrelsen, som
kan ge upphov till jäv.
Därför föreslår vi att §6 i stadgarna ändras till nedan.
§ 6 Styrelsens val
Styrelseledamöter och suppleanter samt andra förtroendevalda skall vara antingen
mantalsskrivna på en fastighet som har del i samfälligheten enligt §2 eller vara ägare eller
delägare till en fastighet som har del i samfälligheten enligt §2 eller gift/sammanboende
med en ägare eller delägare till en fastighet som har del i samfälligheten enligt §2.
Styrelseledamöter och suppleanter får inte vara gift/sammanboende eller släkt med annan
person som är styrelseledamot eller suppleant i styrelsen.
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år.
Styrelsens ordförande och kassör väljs av årsmötet för en tid av två år växelvis.
Styrelsen utser årligen inom sig vice ordförande och sekreterare.
Styrelsen äger rätt att utse två eller fler styrelseledamöter att två i förening gemensamt
teckna föreningens firma, en av dessa skall dock vara antingen ordförande eller kassören.
Bemyndigandet att teckna firman kan av styrelsen när som helst återkallas.
Nominering av kandidater till styrelseuppdrag ska vara valberedningen tillhanda senast den
31 mars. Valberedningens förslag till ny styrelse skall utsändas i samband med kallelse till
årsstämman.
Sten Nordell Alvsta 7:187

Börje Johansson Alvsta7:191

Styrelsens svar på motionen:
Nominering av kandidater till styrelse utdrag:
Valberedningen arbetar på uppdrag av stämman. Samtidigt skall valberedningen ha nära
kontakt med styrelsen så att förslagen till ledamöter samt deras kompetens stämmer med de
behov som finns i styrelsen.
Styrelsens funktion i detta samarbete är att informera valberedningen hur man hittills arbetat
och vilka behov man ser framöver.
Styrelsen föreslår därför att texten i §6 angående datum för inlämnande av förslag från
valberedningen ändras enligt nedan:
Nomineringar av kandidater till styrelsen ska vara valberedningen tillhanda senast 31
januari och valberedningens förslag ska tillställas styrelsen senast 1 mars för att förslaget
ska kunna ingå i stämmohandlingarna.
Vem kan kandidera och bli vald
Det kan vara en fördel om kandidater till styrelsen har anknytning eller god kännedom om
Årsta Havsbad. Men det kan uppstå situationer då det behövs en viss kompetens men som
inte har knytning till Årsta. Går man in och läser på t ex Villaägarna så står det att "Styrelsen
består oftast av medlemmar i föreningen." Vilket naturligtvis är bäst men saknas en
ordförande t ex kan man köpa in en. Utifrån ovan föreslår styrelsen att kravet på anknytning
i enlighet med motionärernas förslag avslås.
Jäv eller frågan om partiskhet hos styrelsemedlem:
Enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 36§ föreligger jäv när
styrelseledamot är med och fattar beslut som berör dem själva och föreningen och de får
heller inte heller handlägga frågor mellan föreningen och någon annan part som de har
intressegemenskap med.
Att ledamöter i styrelsen har släktskap utgör i sig inte grund för någon jävssituation. Skydd
mot jäv finns lagstadgad enligt ovan.

Styrelsen föreslår stämman besluta:
Att tillmötesgå förslaget om ändring av §6 första stycket enligt nedan:
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Nomineringar av kandidater till styrelsen ska vara valberedningen tillhanda senast 31
januari och valberedningens förslag ska tillställas styrelsen senast 1 mars (för att förslaget
ska kunna ingå i stämmohandlingarna).
Att förslaget om valbarhet samt jäv avslås med hänvisning till svaren ovan.

MOTION NR 8
Motion till Årsmötet 2021 04 21
Återställande av Hamnbacken
På årsstämman 2019 antogs vår, nedan, motions två första attsatser. Sedan dess har inget
resultat uppnåtts av styrelsen i sina kontakter med kommunen. Styrelsen har bara haft
sporadiska kontakter med kommunen och inte på två år lyckats att få till ett möte/kontakt
med dem där kommunen förklarar hur/när utbytet av den detaljplane-vidriga asfalten mot
antingen Y1G beläggning eller grus skall göras i Hamnbacken. Styrelsen har därmed inte följt
årsmötets beslut anser vi.
Vi yrkar nu att samfällighetens årsmöte antar nedan för att åstadkomma utbytet.
-

Att eftersom kommunen inte efter tre år gjort utbytet av asfalten i Hamnbacken, att
samfälligheten gör det i egen regi med hjälp av entreprenör och kräver kommunen
på ersättning för utbytet. Detta för att följa detaljplanen. Beläggningen skall göras
med antingen Y1G eller grus i enligt med detaljplanen.

Vi vill bara klargöra att det fram till idag är kommunen som står som utförare/beställare av
arbetet då denna asfaltering skedde som ”återställning” (inte enligt detaljplanens
bestämmelser dock) efter utbyggnaden av vatten och avlopp MEN om inte samfälligheten
åtgärdar detta med eller utan kommunen så kommer ansvaret att tillfalla/överföras till
samfälligheten och därmed bli ansvarig för asfalteringen då vägen är samfällighetens. Detta
gör att samfälligheten själv kommer att få ta på sig det juridiska ansvaret för den felaktiga
beläggningen och eventuella följder av det felaktiga utförandet i hela Hamnbacken.
Eva och Sten Nordell
Alvsta 7:187

Kicki Nordell
Alvsta 7:188

Catrine Johansson
Alvsta 7:196

Börje Johansson
Alvsta7:191

Återställande av Hamnbacken
Vi är boende i Årsta Havsbad i Hamnbacken och vill att Hamnbackens vägbeläggning som
lagts efter vatten och avloppsarbetet återställs till antingen grus eller så kallad Y1
beläggning (grusliknande beläggning).
I samband med arbeten med vatten och avlopp i Årsta Havsbad skulle Hamnbacken
”återställas” efter grävningen och det är denna ”återställning” vi anser att man inte har gjort
på rätt sätt och inte heller enligt detaljplanens regler om vägbeläggning.
Man har lagt en sorts beläggning som inte finns med i detaljplanen som ett alternativ och
därmed så har hela området antagit en icke Årsta Havsbads-karaktär, man har alltså inte
”återställt” den gamla vägbeläggningen(Y1) utan bytt till slät svart asfalt.
Detta arbete med att ”återställa” vägen har gjorts av kommunen som huvudman för arbetet
på samfällighetens vägar.
Det ser nu ut som en landsväg och inte en grusad lokalgata i strid med detaljplanen som
stipulerar grus eller en så kallad Y1 beläggning på lokalvägarna.
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Hela Sjövreten-området har nu antagit en icke-Årsta Havsbadskaraktär, i ett område som är
ett badstrandsområde, helt i strid med ambitionen i detaljplanen för Årsta Havsbad.
Vidare så har man inte bara fel beläggning utan också asfalterat nästan ner på stranden i
detta område som i detaljplanen är grönområde och strandskyddat, utan dispens.
Här på Google kan man se hur det såg ut innan grävningen för vatten och avlopp.

https://www.google.com/maps/@59.0811
475,18.1556975,3a,75y,202.08h,64.53t/d
ata=!3m6!1e1!3m4!1s5p2WjftGXez634f_h
0-THg!2e0!7i13312!8i6656

Bild från idag

Vi boende i Hamnbacken har protesterat mot att denna släta svarta asfalt lagts. Ingen
boende i Hamnbacken vill ha den, men vi har nu förstått att samfällighetens styrelse
accepterat denna släta svarta asfalt och detta vänder vi oss mot.
Sid 19 i Planbeskrivningen
”Planförslagets riktlinjer och bestämmelser för gator och trafik
Gatunätet
Utfartsförbud har lagts in i så stor utsträckning som möjligt för att minska antalet utfarter
mot
Årsta havsbadsvägen.
Gatubeläggningarna av grus och naturlig vegetation eller berg bör bevaras. Likaså bör de
tydliga
gaturummen bevaras och vägkroppen behållas lågt i terrängen utan uppbyggnad av kraftig
vägbank. Kulturmiljövärdena medför att området, på en del platser, inte kan bli fullt
tillgängligt,
utan får fortsätta att fungera som det gör idag. ”
Sid 7 i Gestaltningsprogrammet:
”Gaturummen
Utmärkande för stora delar av Årsta havsbad är de smala grusvägarna och stigarna där de
gröna staketen löper längs fastighetsgränsen och skapar en småstadskänsla.
Gator och gångar från det ursprungliga Årsta Havsbad kännetecknas av att de är formade
just som gator – inte som landsvägar. De karaktäriseras av smala mått och får sin tydliga
form av staket och häckar.”
Sid 14 i Gestaltningsprogrammet:

Sidan 32

årsta havsbads samfällighetsförening  årsstämma 2021

”Utformning av gator
Gatornas utformning som ligger i nivå med omgivande mark bör kvarstå. Beläggningen på
lokalgatorna bör även fortsättningsvis vara grus. På vissa sträckor med brant lutning, där
gruset rinner av vid regn, kan asfalt accepteras.
Asfalten bör dock likna grus, så kallad Y1-beläggning.”
Vi yrkar
- Att årsmötet beslutar att uppdra till styrelsen att se till att denna släta svarta asfalt byts ut
till antingen grus eller Y1 beläggning eller liknande i enligt med detaljplanen.
- Att detta i första hand görs av kommunen som är den som lagt den svarta asfalten.
- Att i andra hand, om kommunen inte gör det, samfälligheten gör det i egen regi med hjälp
av entreprenör och kräver kommunen på ersättning.
Eva och Sten Nordell
Alvsta 7:187

Kicki Nordell
Alvsta 7:188

Catrine Johansson
Alvsta 7:196

Styrelsens svar på motionen:
Stämman 2019 gav styrelsen i uppdrag att ”bearbeta kommunen för att få den släta svarta
asfalten utbytt till Y1G”.
Efter många påtryckningar ägde till slut ett möte rum på VA-kontoret den 10 september
2020 med tjänstemännen Tellsén och Bascunan Alcaide.
Lars Sjöholm och Marianne Rocklind, som adjungerats av styrelsen, framförde att de ej var
nöjda med den asfalt som ligger i Hamnbacken och att samfälligheten blivit lovade en annan
ytbeläggning kallad Y1G. På frågan om det var av ekonomiska skäl som PEAB inte la Y1G blev
svaret att skälen var tekniska.
Tellsén förklarade att Y1G är en beläggningstyp som fasas ut på kommunens vägar och byts
ut mot annan beläggning, då Y1G är en beläggning som kräver underhåll och inte alltid är
optimal på alla vägar. Första åren måste den grusas på med bindemedel och under den tiden
oftast får stora ”blödningar”, bindemedel som inte är täckt med grus. Det ställer till problem
för allmänheten som får bindemedel på bilar, skor, hundtassar osv.
Gruset kan upplevs som vasst, cykelpunkteringar, skrapsår kan uppstå och ytan blir även
skadad av plogning. Det finns fler orsaker varför den fasas ut och PEAB är inte intresserade
av att lägga denna. Den gamla typen av Y1G anses vara miljöfarlig och läggs ej mer.
Walter beklagade att PEAB missat att lägga i extra sten i beläggningen för att ”lätta upp” den,
vilket var utlovat.
Vid kontakt med SVEVIA AB (ett statligt fristående bolag aktivt inom bland annat
vägproduktion) är Hamnbackens asfalt den bästa ytbeläggningen då Y1G inte håller i branta
backar och måste underhållas. SVEVIA anser att den beläggning som är lagd är den mest
fördelaktiga för samfällighetens medlemmar då den inte kräver några underhållskostnader.
Riksförbundet enskilda vägar resonerar på samma sätt efter att ha sett bilder före och efter
och tycker att medlemmarna ska vara nöjda med den lagda beläggningen och solen kommer
att mildra den svarta beläggningen så småningom.
I motionens attsats framför motionärerna att samfälligheten ska byta ut den nuvarande
beläggningen och kräva kommunen på ersättning, vilket kommunen motsatt sig.
Styrelsen anser inte att medlemmarna ska stå för kostnaden för ett utbyte till en beläggning,
som kräver underhållskostnader. Motionärerna menar att ny beläggning ska göras med
antingen Y1G eller grus i enlighet med detaljplanen.
Hamnbacken har tidigare haft en form av asfaltsbeläggning typ den gamla Y1G (makadam
som läggs på en utsprutad bädd av bindmedel).
Våra grusbackar kräver oerhört mycket underhåll då gruset rinner bort vid regn.
Styrelsen avser inte att ersätta Hamnbackens asfalt med grus då detta skulle medföra stora
kostnader för samfällighetens medlemmar, dels kostnad för att bryta upp, forsla bort och
betala deponi dels kostnad för ny ytbeläggning. Dessutom tillkommer årliga
underhållskostnader för en grusbelagd Hamnbacken.

Styrelsen föreslår stämman besluta
Att motionen avslås med hänvisning till ovan.
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MOTION NR 9
Motion om aktiv medverkan till detaljplaneförändring efter 5 år gällande
Årsta Havsbad.
Dagens detaljplan för Årsta Havsbad har nu funnits med oss i 5 år. Den begränsar
samfälligheten och dess ägare på många olika sätt.
Begränsningarna i detaljplanen bidrar till onödigt höga kostnader för förvaltningen av
området och begränsar även samfälligheten att utvecklas.
Tex om vi kunde sälja av mark till nya tomter som bara kostar i skötsel och förvaltning, utan
att ändra områdets karaktär.
Lek med tanken att vi får till en förändring där samfällden får möjlighet att skapa ett 10tal
tomter i området. Det borde med dagens priser innebära ett kapitaltillskott i kassan på cirka
15-20 miljoner kronor. Det skulle betyda en stor ekonomisk buffert för framtiden. Vi vet
redan idag vet att vi har stora investeringar både i närtid och och på lite längre sikt. Dagens
brygganläggning som är samfälld kommer kosta stora pengar de närmaste åren. Till det ska
de krav som kommer att komma i framtid både gällande dagvatten och eventuell rening
samt allt annat som kostar pengar i en hållbar omställningen av samhället.
Detta kommer att påverka oss som ägare av samfällden och fastighetsägare.
Därför yrkar jag att årsmötet ger styrelsen i Årsta Havsbads Samfällighet uppdrag att på alla
sätt aktivt medverka till att detaljplanen förändras redan efter 5 år i syfte till en enklare
förvaltning och hållbarare framtid för oss som ägare till ÅHS.
Börje Johansson
Alvsta 7:191

Styrelsens svar på motionen:
Kontakt har tagits med kommunen om när arbetet för nästa detaljplan för Årsta Havsbad
skall starta. Svaret redovisas nedan:
När det gäller detaljplanen så är dess genomförandetid 15 år, med början 2 år från den dag
då den vunnit laga kraft. Detaljplanen vann laga kraft 2013-03-20. Genomförandetiden anger
inom vilken tidsramar fastighetsägarna har möjlighet att genomföra planen. Om en ändring
eller upphävande sker under denna tid kan kommunen bli ersättningsskyldig. Efter
genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills den upphävs eller ändras.
Att ta fram en ny detaljplan kan prövas först efter genomförandetidens slut år 2030. Innan
dess finns hinder för ändring enligt ovan. Vår bedömning är att det inte kommer vara
prioritet för kommunen att prioritera en ny detaljplan för Årsta Havsbad före alla de andra
detaljplaner som måste tas fram kommande åren.
På följande sida finns information om detaljplaneprocessen och vad som behöver ske innan
en ny detaljplan kan antas: https://www.haninge.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplaneringoch-detaljplaner/detaljplaner/planbesked/.
Det finns på samma sida en underrubrik som beskriver planprocessen som visar på hur vi
jobbar med framtagande av detaljplaner. Beslut om planbesked som visar på kommunens
vilja att ta fram en ny detaljplan eller inte tas av kommunstyrelsen. Uppdrag till
stadsbyggnadsnämnden att ta fram en detaljplan tas också av kommunstyrelsen.
Sammanfattat så är det aktuellt att pröva om en ny detaljplan ska tas fram först 2030. Om
det blir aktuellt med en ny detaljplan så kommer själva den processen ta tre till fyra år vilket
skulle innebära att det kan finnas en ny detaljplan 2034 om man direkt efter
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genomförandetiden beslutar om att ny detaljplan ska tas fram. Om det dock blir aktuellt att
pröva detta får man återkomma till runt 2030.
Styrelsen noterar att det finns en detaljplanegrupp i Årsta Havsbad som aktivt arbetar med
att få kommunen att genomföra ändringar i detaljplanen (det finns möjligheter i PBL att
ändra i detaljplaner). Gruppen har initierats av Fastighetsägareföreningen.

Styrelsen föreslår stämman besluta:
Att motionen avslås med hänvisning till svaret ovan.

MOTION NR 10
Angående att Årsta Havsbad skall definieras som ett område för olika
former av åretruntboende – på fritiden eller permanent.
Det är viktigt att ett bostadsområde som Årsta Havsbad definieras och beskrivs på ett
sätt som stämmer med sanningen.
Det påverkar hur omvärlden ser på området. Men framförallt hur det ska utformas
framåt och vilka planbestämmelser som skall gälla för området.
I ett sommarstugeområde räcker det t ex med ett sommarvattensystem som är avstängt
vintertid. Men i ett område där en majoritet vistas på sin fritid året runt /eller där folk bor
permanent hela året behövs det t ex åretruntvatten - som fastigheterna i dagens Årsta
Havsbad är försedda med från Haninge kommun.
Det gör ju också att det behövs olika serviceåtgärder hela året, t ex vägskötsel och
vägbelysning.
Årsta Havsbad var tidigare en sommarstad där de allra flesta flyttade ut först på senvåren
och hem därifrån når skolornas hösttermin startade. Våra stugor var inte vinterbonade.
Numera använder en klar majoritet sina fastigheter hela året. De flesta på sin fritid. Men med
ett ökande antal permanentboende. Det har förts en debatt om området är ett fritidsområde
fortfarande eller ett permanentområde. Båda dessa beteckningar är bristfälliga. De flesta i
området vistas där året runt antingen på sin fritid eller permanent. Många fritidsboende firar
jul i området. De flesta av de fritidsboende besöker sina hus året runt på många helger. Det
finns en butik som är helgöppen på vinterhalvåret. Under pandemin valde ett antal
fritidsboende att arbeta från sin fastighet. Man möter fritidsboende grannar hela året runt.
Allt detta ställer krav på service året runt. Något som kommunen bortser ifrån när de
definierar området som ett fritidsområde. Ännu felaktigare har ju de som säger att de vill
bevara sommarstaden. Den fanns fullt ut när jag var barn på femtiotalet men nu på
tvåtusentalet lever området hela året om.
Numera är områdets renodlade sommarboende en mycket klar minoritet.
Exempelvis låter endast ett fåtal fastighetsägare stänga av sitt vatten på hösten. Enligt
uppgift endast 35 fastigheter hösten 2020 – av 850 stycken. Ingen större sommarstad!!
De allra flesta väljer att kunna använda sitt vatten hela året. Det är viktigt att vi och
omvärlden har en sann och realistisk bild av dagens Årsta Havsbad när man bedömer
områdets behov och förutsättningar.
Hur är området befolkat idag och hur stor del av året? Det finns barn och pensionärer i
området alla dagar på året. Dagens befolkningssammansättning kräver en i stort sätt
fullständig åretrunt service. Exempelvis arbetar våra servicegubbs hela året. Det vore både
ansvarslöst och djupt okunnigt att förvalta området idag som en sommarstad.
Det är en makaber syn på ett område där de flesta fastigheter används hela året. Man
bortser helt från verkligheten och utgår från en detaljplan som är överspelad och
inaktuell. OMRÅDET ÄR INTE EN SOMMARSTAD LÄNGRE annat än för vissa
beslutsfattare och nostalgiska romantiker.
Samfällighetens styrelse vet detta eftersom den är den organisation som levererar och
ansvarar för vårt underhåll och service av gemensamhetsanläggningen. För den är detta
ingen nyhet. Men det förs en diskussion och ges en skev bild av området i många kanaler. I
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detaljplanen definieras området som ett fritidsområde. Olika grupper i området har gjort
sina tolkningar av hur området används av dess invånare.
Men behovet av service talar sitt tydliga språk. Årsta Havsbad av idag befolkas av
fastighetsägare som på olika sätt disponerar sina fastigheter året runt antingen på sin fritid
eller permanent. En majoritet av våra hus är vinterbonade. Nästan alla använder fastighetens
vatten året runt. Området snöröjs varje vinter. Detta gäller de flesta vägar. Vägnätet fungerar
hela året.
Det viktigt att både vi och framförallt vår omvärld har en sanningsenlig bild av hur områdets
fastigheter disponeras och att denna är rättvisande och inte en konstruktion utifrån olika
intressen av hur man önskar att området skall vara. Eller den bild olika planer ger av
området. Mycket viktigt inför kommande planering och nästa detaljplan. Det var mycket
länge sedan detta var en sommarstad. Husen har en liknande karaktär som förr men är idag
vinterbonade.
Jag föreslår samfällighetens årsmöte att uttala
att Årsta havsbad idag är ett område som disponeras året runt av fritidsboende och
permanentboende - ett område för åretruntboende i olika former – inte en sommarstad,
att det är bra och nödvändigt att områdets service är anpassad till dessa behov, samt
att samfällighetens funktionärer när de har kontakt med kommunen och andra myndigheter
bör framhålla att området bebos året runt av en majoritet av dess invånare så att omvärlden
får en sann bild av dagens Årsta Havsbad.
Årsta Havsbad den 28 januari 2021
Ingwar Åhman-Eklund, Stadsberga 8:59

Styrelsens svar på motionen:
-

Styrelsen delar uppfattningen att Årsta Havsbad är ett levande område hela året.
Årsstämman beslutar om samfällighetens servicenivå. Styrelsens ansvar är att förvalta
och underhålla gemensamhetsanläggningen i enlighet med anläggningsbeslutet.
Styrelsen avser att i en gemensam grupp med styrelserepresentanter och
representanter för olika förvaltningsområden i kommunen få till stånd ett samarbete
där vi kan framföra våra synpunkter.

Styrelsen föreslår stämman besluta:
Att styrelsen får i uppdrag att initiera ett permanent samarbetsorgan med kommen, till
fromma för samfälligheten.

MOTION NR 11
Motion om att överta Skanovas/Telias telestolpar samt förslag till
framtida belysningsarmaturer.
Nu har Skanova/Telia börjat montera ner sina telestolpar i Årsta Havsbad då den fasta
telefonin kommer att upphöra i området.
Istället för att Skanova/Telia tar ner stolparna borde samfälligheten ta över dem (utan
kostnad?) för att i framtiden kunna utnyttja dem som lyktstolpar. Detta blir en mycket
billigare lösning än att sätta upp nya. De står ju redan där sen mer än 70 år.
En lösning som man bör undersöka för dessa stolpar är att förse dem med solceller med LED
lampor för att slippa bygga ut ett nytt dyrt elsystem för lyktstolparna. Detta är även ett
flexiblare system och mer hållbart för framtiden.
Det finns olika lösningar idag på marknaden, allt från enkla för 3-7tusen kronor per stolpe
till dyrare mer avancerade varianter.
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Vi yrkar:
Att styrelsen förhandlar med Skanova/Telia om ett övertagande av befintliga telestolpar i
Årsta Havsbad, helst utan kostnad.
Att styrelsen utreder en lösning för framtida gatlampslösning baserat på lokal/per stolpe
solcellsteknik.

Styrelsens svar på motionen:
Skanovas stolpar är som motionären beskriver rätt gamla. Stolparna har också av olika typer
av impregnering i sig. Om Skanova skulle skänka dessa till samfälligheten i befintligt skick
och tillstånd skulle det innebära att samfälligheten övertar ansvaret för att stolparna är
säkert förankrade framöver.
Det innebär också att det tillkommer ett nytt ansvarsområde vilket inte stämmer med
anläggningsbeslutet.
Vad gäller solcellsdriven belysning så är det i sig en bra idé, men vid kontakt med
sakkunniga har erfarenheterna varit olika. Ett viktigt krav är ordentlig och regelbunden
tillgång på solljus. Styrelsen kan på uppdrag av stämman på ett mer fördjupat sätt
undersöka erfarenheterna av solcellsbaserad gatubelysning.

Styrelsen föreslår stämman besluta:
Att avslå förslaget om att få överta Skanovas stolpar.
Att styrelsen får i uppdrag att undersöka erfarenheter av solcellsdriven gatubelysning inför
framtida byten av den befintliga gatubelysningen.
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Styrelsens redovisning av uppdrag från 2019 års stämma
samt styrelsens förslag
Ramverktyg för sponsring
Sponsringspolicy för Årsta Havsbads samfällighetsförening
Bakgrund:
Vid årsmötet den 23 april 2019 beslöt stämman att styrelsen skulle försöka att söka sponsring för
den nya badbryggan. Stämman gav styrelsen uppdraget att utforma en sponsringspolicy som
också kan användas vid framtida projekt
Syfte:
Sponsring är ett affärsmässigt samarbete som ger intäkter till verksamheten och på så vis gynnar
alla medlemmar positivt genom att avgifterna till föreningen därmed kan hållas nere samtidigt
som den aktuella sponsorn får möjlighet till exponering inom Samfällighetsföreningens
verksamhetsområde.
Förhållningssätt:
Sponsorer skall vara företag med geografisk placering eller med verksamhet som har naturlig
koppling till Årsta Havsbad. Kopplingen kan även vara genom personliga kontakter eller annan
typ av koppling.
Föreningens hållning till sponsorer:
Föreningen ska verka för ett gott samarbete och sträva efter en situation som gagnar båda parter
Sponsorerna:
Samarbetspartnern skall följa de avtal och riktlinjer som finns inom den bransch de verkar i samt i
övrigt vara en god samhällsaktör.

Förslag om hur samfälligheten ska bidra till ett aktivt föreningsliv
Stämman förtydligade att med bidrag till ett aktivt föreningsliv menas nyttjande av våra
gemensamma fastigheter. Det framfördes vidare på 2019 års stämma att styrelsen ska beakta
anläggningsbeslutet, samfällighetslagen, och de föreningsdrivna verksamheter som bedrivs inom
samfällighetsföreningen, samt slutligen att föra dialog med andra föreningar i området.
Motionen som föranledde stämmans uppdrag besvarades på 2019 års stämma med att avsikten är
att behålla ”Båtklubbens hus” i samfälligheten.
Styrelsen kan först konstatera att någon avsikt att sälja någon fastighet inte föreligger.
Föreningsgården Bastun och ”Båtklubbens hus” är tillgängliga för uthyrning till föreningsmöten
och andra aktiviteter. Det är främst dessa byggnader som kan vara aktuella för
föreningsaktiviteter.
Föreningarna har också tillgång till dansbaneområdet för sina aktiviteter. Här har dock
stugägareföreningen företräde.
Styrelsen avser att kalla till möte inför sommarsäsongen med de andra föreningarnas ordföranden.
Då finns möjlighet för föreningarna att dryfta olika frågor – t ex planläggning av föreningarnas
aktiviteter så att de inte krockar tidsmässigt, samarbeten etc.
Samfällighetsföreningens uppgift är att förvalta gemensamhetsanläggningen i enlighet med
anläggningsbeslut och stadgar - att hålla anläggningen (vägar, grönområden, bryggor,
anläggningar, byggnader mm) i gott skick. Samfällighetsföreningen och dess styrelse är därför
förhindrade att bedriva annan verksamhet. För annan verksamhet finns ett stort antal föreningar i
Årsta Havsbad. Men styrelsen för samfällighetsföreningen anser att ett aktivt föreningsliv är
positivt för Årsta Havsbad och gynnar ägarna till de fastigheter som ingår i
samfällighetsföreningen.
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Ingenting hindrar föreningarna att lämna förslag till samarbete som kan ingås inom ramen för
samfällighetsföreningens förvaltningsområde – t ex har Årsta Havsbads Trädgårdssällskap fått
uppdrag att handha skötseln av museistugans trädgård. Bastubadarföreningen, Båtsällskapet och
Tennisklubben bedriver sina verksamheter på anläggningar som ingår i
gemensamhetsanläggningen.
På styrelsens decembermöte 2020, togs beslut om att föreningarna i Årsta Havsbad inte ska betala
avgift då man utnyttjar någon av samfällighetens lokaler.
Vidare beslöt styrelsen att ett gemensamt bokningsverktyg kopplat till hemsidan ska utarbetas,
samt regler och policy för hur lokalerna får användas.

Styrelsens förslag avseende förvaltningsmodell för
gemensamhetsanläggningen
Bakgrund:
Uppdraget
Styrelsen fick uppdrag av årsstämman 2019 att komma med förslag till årsstämman 2020 med
anledning av en motion till stämman 2019. Redan årsstämman 2018 gav styrelsen i uppdrag att
utreda behovet/möjligheten av en förvaltare.
Motionen
Motionären uppmanar styrelsen att grundligt undersöka möjligheten att skaffa en förvaltare.
Motionären menar att det inte längre finns några idealister som är intresserade att ta på sig
uppgifter för att hålla kostnaderna nere. En förvaltare skulle enligt motionären avlasta styrelsen
stora delar av det dagliga arbetet, vilket skulle underlätta rekryteringen till styrelsen. En förvaltare
skulle vidare ta både fastighetsägarens och styrelsens parti vid olika diskussioner.
Styrelsens utredning och förslag
Styrelsen ser att det närmast finns tre olika förvaltningsmodeller som skulle kunna komma ifråga.
1) Tillsynsman och gubbs/nuvarande förvaltningsmodell
Den nuvarande förvaltningen innebär att styrelseledamöterna har egna ansvarsområden att svara
för, budgetmässigt och praktiskt. Beroende på storlek (praktiskt och ekonomiskt) tas beslut att
lägga ut uppdrag till “förvaltningen” (tillsynsman och gubbs) av styrelsen, av AU eller av ansvarig
styrelseledamot, eller så fördelar tillsynsmannen arbetsuppgifterna. Ju större omfattning och
ekonomisk insats, ju högre är beslutsnivån, vilket innebär god förtroendemässig styrning.
Ansvarig styrelsemedlem förutsätts ha god koll på vad som behöver göras och går igenom
området och åtgärder med tillsynsman.
Modellen innefattar även att uppdrag vid behov och utifrån specialkunskaper utförs av andra
föreningsmedlemmar till en kostnad av 150 kr/timme.
Den budgeterade kostnaden för 2020 baseras på denna förvaltningsmodell.
2) Anställd förvaltare
Samfällighetsföreningen anställer en förvaltare som under styrelsens ledning utför
förvaltningsuppdraget. Förvaltaren anställs på heltid, det är möjligt att ytterligare en person
behöver deltidsanställas (vissa perioder är arbetsintensiva), beroende på insatser från gubbs och
medlemmar. Förvaltaren får antas främst ersätta tillsynsman. Uppdrag kan även ges åt gubbs,
andra föreningsmedlemmar, sommarungdomar och entreprenörer (i enlighet nuvarande
förvaltning), eller åt andra uppdragstagare (deltidsanställda t ex under arbetsintensiva perioder).
Några personer förutom förvaltaren måste vara tillgängliga för arbetsinsatser hela året.
Det kan antas att förvaltaren så småningom kan överta uppgifter från ansvarig styrelsemedlem på
ett mer självständigt sätt.
Kostnaden skulle kunna beräknas till minst 650 000 kr (räknat på månadslön 40 000 kr och
sociala avgifter).
Kostnaden för styrelsen kvarstår.

40

årsta havsbads samfällighetsförening  årsstämma 2021

3) Förvaltningsbolag
Det tredje alternativet skulle innebära att hela förvaltningen läggs ut på ett förvaltningsbolag som
då skulle kunna ta över arbetsuppgifter från styrelsen, framförallt praktiska uppgifter. Styrelsens
praktiska arbetsuppgifter skulle minska under tid eftersom bolaget skulle ta över hela det
praktiska utförande av förvaltningen (initialt skulle dock krävas mer insatser att styrelsen).
Däremot skulle styrningsfunktionen vara kvar, men skulle eventuellt kunna inskränkas (typ
“bolagsstyrelse”). Ansvaret för förvaltningen åligger naturligtvis styrelsen även enligt denna
modell. Man kan också köpa delar av förvaltningen från ett förvaltningsbolag (markskötsel,
fastighetsskötsel eller fastighetsförvaltare).
Jämförelse mellan förvaltningsalternativen
En förvaltare är heltidsanställd. Tillsynsman och gubbs jobbar när det behövs och dessutom till en
lägre kostnad. De finns tillgängliga i närområdet och känner till vilka återkommande insatser som
behövs. Arbetsuppgifterna varierar i intensitet under året och är ibland oförutsägbara som snöfall,
nedskräpning och liknande. Styrelsen menar att det finns en stor fördel med tillsynsman/gubbs
som kan arbeta när det behövs, de har god vana och insikter i områdets behov. En anställd
förvaltare blir dyrare och kommer att arbeta med fast månadslön. Det tar tid att sätta sig in i vad
som behövs göras i området, vilket enligt styrelsens bedömning kommer att innebära initialt en
större arbetsbelastning för styrelseledamöterna. Det tar antagligen också tid att komma upp i den
effektivitet som nuvarande förvaltning innebär.
Styrelsen delar inte motionärens uppfattning att det inte finns idealister som vill ta på sig
uppgifter. Styrelsen tror också, utifrån våra erfarenheter, att ha ansvar för delar av förvaltningen,
är stimulerande och inte hindrar rekrytering till styrelsen. Det är dock tidskrävande, men i olika
omfattning beroende på arbetsområde. En förvaltare är anställd av styrelsen och skulle inte kunna
ha till uppgift att medla mellan styrelse och fastighetsägare.
Det har hittills inte varit några problem med att hitta intresserade tillsynsmän/gubbs/övriga.
Styrelsen kommer att arbeta på att det finns en vikarielista som består av medlemmar som kan
rycka in när nuvarande gubbs är lediga el dyl. Gubbs vikarierar för tillsynsman. Nuvarande
tillsynsman är intresserad av att fortsätta sitt arbete.
Styrelsen ser därför inte att det är motiverat att inom de närmsta åren anställa en förvaltare. Skulle
förutsättningarna ändras, så ser styrelsen detta alternativ som bättre än att köpa hela
förvaltningen från ett förvaltningsbolag. Men ett ännu bättre alternativ skulle vara att köpa in
fastighetsförvaltartjänsten från ett förvaltningsbolag.
Gemensamhetsanläggningen förvaltas av en förening och det är viktigt att föreningens styrelse
aktivt kan delta i verksamheten och styrningen av denna för att kunna svara för förvaltningen inför
medlemmarna. Det är också viktigt för området att styrelsemedlemmarna känner ett personligt
ansvar för förvaltningsdriften.

Hamnbacken
2019 års stämma gav styrelsen i uppdrag att:
”bearbeta kommunen för att få den släta svarta asfalten utbytt till Y1G. Sten Nordell erbjöd sig
vara med i den arbetsgrupp som skall bearbeta kommunen i detta ärende.”
”bifalla att det är kommunen som skall bekosta återställandet av Hamnbacken till Y1G och inte
samfälligheten”.
I svaret på motion nummer åtta redovisar styrelsen hur arbetet med detta uppdrag genomförts.
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Viktigt om anmälan av ägarbyte
För att hålla debiteringslängden aktuell är det viktigt att ägarbyten anmäls till styrelsen. I annat fall skickas
räkningen på samfällighetsavgiften, liksom Årsta Havsbladet, till den förre ägaren. Om nya ägare inte nås av
Årsta Havsbladet, vet de kanske inte vart ägarbytet skall anmälas.
Observera att vid köp eller försäljning av fastighet skall säljare och köpare överenskomma om vem som ska
betala samfällighetsavgiften. Använd talongen nedan vid anmälan av ändringar.
Talongen postas till EREKO AB, Agneta Ericson, Högbergsgatan 36, 116 20 Stockholm eller lämnas i ÅHS
postbox 32 vid Torget. Du kan även mejla ändringsanmälan till agneta@ereko.se
Årsta Havsbads samfällighetsförening
Fastighetsbeteckning

Adress i Årsta Havsbad (väg /postbox nummer)

Tidigare ägares namn
Uppgifter om ny ägare personnr:

Personnummer:

Namn 1

Namn 2 (om två ägare finnes)

Folkbokföringsadress

Folkbokföringsadress

Postadress och postnummer

Postadress och postnummer

Eventuella upplysningar
Datum för ändring

Uppgiftslämnarens underskrift
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VEM HAR RÄTT ATT RÖSTA?
Rätt att rösta i beslut har endast de som är medlemmar i Årsta Havsbads samfällighetsförening,
dvs anslutna fastighetsägare eller arrendatorer inom Årsta Havsbad.
Röstberättigad fastighetsägare som ej närvarar vid årsmötet kan rösta genom ombud, om
ombudet kan förete fullmakt vid registreringen inför årsstämman.
Registrering av röstberättigade deltagare i årsstämman kommer att ske vid ingången genom
avprickning i fastighetsregistret. För att påskynda registreringen ombedes röstberättigade
deltagare att ha sin fastighetsbeteckning enligt fastighetsregistret till hands vid entrén.
Observera!


endast en röst per fastighet. Det är därför vi prickar av fastighetsbeteckning och inte
fastighetsägarens namn.



endast en röst per fastighetsägare. Den som äger flera fastigheter har också bara en röst.

Angående fullmakt
Styrelsen har beslutat att tillämpa bestämmelsen om fullmakter i den tillfälliga lagen om undantag
vid stämmor (10 § lagen 2020:198) och har i enlighet härmed beslutat att tillåta att ombud kan
företräda flera medlemmar.
Styrelsen kommer inför kallelsen till stämman besluta om ombud kan företräda ett obegränsat
eller begränsat antal medlemmar, liksom om fullmakter måste företes vid stämman eller även
kommer kunna skickas/mailas innan stämman.
Medlem kan i stället för att namnge ombud skriva ”ledamot i styrelsen”.
Vi kommer att skicka ut fullmaktsblankett med kallelsen till stämman senare i år.

………………………………………………………………………………………….………..

FULLMAKT
Årsta Havsbads samfällighetsförenings årsstämma 2021
Röstberättigade deltagare i Årsta Havsbads samfällighetsförenings årsstämma 2021 skall antingen vara
registrerad som ägare eller arrendator av fastighet inom samfälligheten, eller kunna förete denna
fullmakt för att företräda denne.
Fullmakten skall lämnas till funktionären vid entrén i utbyte mot röstkort.
Jag
..........................................................................................................................................................................
(Namn, adress, fastighetsbeteckning)
befullmäktigar
härmed
..........................................................................................................................................................................
(Namn, adress)
att i röstning företräda mig i årsmötesförhandlingarna (enligt ovan).
.....................................................................................……………………………………………………………
(Fullmaktsgivarens namnteckning)

Fullmaktsgivarens fastighetsbeteckning)
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Ljuva sportstugeliv!
Fågelsång. Trädsus. Havsbrus.
Barrskogsdoft. Solvärme.
Odlarglädje. Blomsterprakt.
Saltsjöbad. Båttur. Fiske.
Gästfrihet. Fest. Sport. Tystnad.
Läsning. Lugn. Vila. Och kärlek.
Allt detta, och mer därtill ger oss
stugan vid havsbadet!

Foton från
stugägare
i Årsta
Havsbad.

Text
Richard
Roosvall

