Kallelse till 2017 års stämma
i Årsta Havsbads samfällighetsförening

Foto: Gerd Johansson

Tisdagen den 25 april kl. 19.00
Aulan i Åsö gymnasium, Blekingegatan 55
Stämman inleds med information om vår hemsida.
Tag med hela denna kallelse!
Personnamn och fastighetsbeteckning uppges vid entrén
för avprickning i röstlängden.
Fullmakt finns på sidan 33.
OBS kom i tid, avprickning sker från kl 18,30.

för Årsta Havsbads samfällighetsförenings årsstämma tisdagen 25 april 2017
§ 1 FRÅGA OM STÄMMANS BEHÖRIGA UTLYSANDE
§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN
§ 3 VAL AV SEKRETERARE FÖR STÄMMAN
§ 4 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN, TILLIKA RÖSTRÄKNARE
§ 5 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD
§ 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
§ 7 STYRELSENS BERÄTTELSE, RESULTAT– OCH BALANSRÄKNING Se sidan 3 − 13.
§ 8 REVISORERNAS BERÄTTELSE Se sidan 14 − 17.
Revisionsberättelsen är avlämnad till styrelsen, där revisorerna föreslår stämman att
fastställa resultat– och balansräkningen för år 2016. Se sidan 10 − 12.

§ 9 BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN
§ 10 ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH REVISORER
Förslag till stämman att godkänna ersättningar till styrelsen och revisorerna, se sidan 23.

§ 11 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT FÖR 2017
Styrelsen föreslår stämman
a. att godkänna styrelsens förslag till budget för 2017, se sidan 10 − 11 och
verksamhetsplan sidan 18 − 21 samt förslag till underhållsplan, se sid 22
b. att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängder för 2017 enligt bilaga, och
fastställa att en andel i Ga:1 är 2 870 kr och i Ga:7 är en andel 820 kr att betalas i sin
helhet senast den 31 maj, se sidan 23.
c. att godkänna styrelsens förslag till stadgar, se sidan 24 − 28.

§ 12 VAL AV ORDFÖRANDE OCH STYRELSELEDAMÖTER Se sidan 29.
§ 13 VAL AV STYRELSESUPPLEANTER Se sidan 29.
§ 14 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT FÖR SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN OCH DESS VERKSAMHETSOMRÅDEN. Se sidan 29.
§ 15 VAL AV VALBEREDNING
§ 16 MOTION FRÅN MEDLEM, sid 30 − 31, och styrelsens förslag till beslut, se sidan 32
§ 17 ÖVRIGA FRÅGOR
§ 18 MEDDELANDE OM PLATS DÄR STÄMMOPROTOKOLLET HÅLLS TILLGÄNGLIGT
§ 19 STÄMMANS AVSLUTANDE
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Styrelsens förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2016
Styrelse
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamöter:

Marianne Rocklind
Bo Hellberg
Christer Reich
Katarina Bångstad Balenius
Kjell Grönquist
Bertil Lindborg
Kjell Lönnberg
Ingeman Bengtsson, ersättare nr 1
Margareta Söderberg, ersättare nr 2
Per Hållnissa, ersättare nr 3

Suppleanter:

Revisorer
Den auktoriserade revisionsbyrån Parameter revision AB fick vid 2012 års stämma uppdraget att utföra
revisionen i ÅHS. Det är revisor Marie Nordlander som utfört det uppdraget.
Den förtroendevalda revisorn Gabriel Bartoletti omvaldes på ett år liksom suppleant Göran Markström.
Styrelsen har under 2016 haft 13 styrelsemöten samt en längre arbetsdag under hösten.

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet (Au) har rollen att hantera akuta frågor som inte har kunnat vänta till nästa ordinarie
styrelsemöte. Mestadels har ärenden hanterats genom mail och telefonsamtal.
Au har bestått av Marianne Rocklind, Christer Reich och Bo Hellberg.

Ansvarsfördelning
Ledamöter i styrelsen har speciella ansvarsområden utöver sin befattning:
Marianne Rocklind
Bo Hellberg
Christer Reich
Katarina Bångstad
Balenius
Kjell Grönquist
Bertil Lindborg
Kjell Lönnberg
Ingeman Bengtsson
Margareta Söderberg
Per Hållnissa

VA-etableringen, Information o Havsbladet samt sommarvattnet
Mark, park, vattenområden inkl. bryggor samt underhållsplanen
Ekonomi, avtal och hyresgäster
Postboxar
Byggnader och brevlådor
Dagvatten och diken
Trafik och parkering samt försäkringar
Vägar, snöröjning och trappor
Föreningsgården
Vattenprover, tillsyn av badområdet

Tillsynsman Leif Söderberg har varit eldriftsansvarig för ÅHS elanläggning till sin avgång 15 nov

Verksamhetsområden (f d sektioner)
Årsta Havsbads samfällighetsförening har följande verksamhetsområden:
 Årsta Havsbads Tennisklubb


Årsta Havsbads Bastubadarsällskap



Hårsfjärdens Båtsällskap
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Verksamhetsområdena, som har sin egen ekonomi och egna medlemsavgifter, har bedrivit verksamhet i
likhet med tidigare år. Dess verksamhet skall i första hand finansieras genom avgifter från brukarna
enligt anläggningsbeslutet.

Förvaltningsberättelse 2016
Även under 2016 har sedvanligt löpande underhåll utförts i huvudsak underhåll av våra anläggningar
såsom bryggor, byggnader och i badparkerna samt i våra naturområden. En del av våra byggnader har
blivit reparerade och målade, ett arbete som fortsätter med hjälp av både sommarungdomar och
”gubbs” under ledning av tillsynsman. Årets sommarungdomar fick i uppdrag av dagvattengruppen att
röja diken, vilket gjordes med besked. Under sommaren hade vi 32 ungdomar i arbete mot 18-24, som
vi brukar ha. Det var lite väl många att ta hand om och ge arbetsledning men styrelsen ville inte neka
någon som har sin hemvist i Årsta Havsbad åtminstone sommartid. Pga det stora antalet överskreds
budgeten för löner och arbetsgivaravgifter, då nya regler just för ungdomar trätt i kraft.
Den största uppmärksamheten har även under 2016 varit att utreda dagvattenproblematiken i området.
Då Haninge kommun inte åtar sig ansvaret för dagvattnet i Årsta Havsbad är det av största vikt att
styrelsen bevakar VA-grävningarna och påtalar brister, vilket skett i flera brev till Haninge kommun och
Trafikverket där ÅHS initierat möten för att komma tillrätta med problemen. Alla fastighetsägare får en
s.k. dagvattenrabatt på c:a 30.000 kr från Haninge kommun, som drar av den summan på anslutningsavgiften för VA. Det är således samfälligheten som ansvarar för dagvattnet i Årsta Havsbad, d.v.s. det är
vi som fastighetsägare, som får stå för dessa kostnader både via samfällighetsavgiften och enskilt.
Resultaträkningen för året återfinns på annan sida i årsmöteskallelsen. Vi kan där notera att resultatet
för den löpande driften gick med ett underskott på 158.541 kr ( överskott 589.826 kr). Det beror dels
på att anslutningsavgiften för Torgets lägenheter kom redan under 2016 med ett belopp på 290.165 kr
och dels på att lönekostnaderna med sociala avgifter blev högre än beräknat pga många möten med
Haninge kommun och Trafikverket föranledda av alla problem med SIA ABs VA-grävningar och avslut.
Samfälligheten har haft stor nytta av det arbete som utförts av våra ”gubbs” för en låg timpenning.
Inköpta entreprenörer skulle ha blivit väsentligt dyrare. Vi har haft många ”gubbs” i arbete under året,
vilket gjort att vi överskridit det budgeterade beloppet för förvaltningens löner men haft en låg kostnad
för snöröjning och låga kostnader för brygg- och byggunderhåll.
Styrelsens VA-grupp träffar regelbundet de tjänstemän på kommunens VA-enhet, som är ansvariga för
Årsta Havsbads VA-utbyggnad. Minnesanteckningar från dessa möten läggs ut på samfällighetens
hemsida efter varje sådant möte. Vid dessa möten deltar även representanter från Föreningen Bevara
Sommarstaden Årsta Havsbad och Årsta Havsbads Fastighetsägareförening.

Underhåll – löpande och periodiskt
VATTENSYSTEMET
Under 2016 har fortsatta grävningar för VA pågått i hela Årsta Havsbad, vilket gjort att alla medlemmar
drabbats då och då av avbrott med tillförseln av sommarvatten. Värst var det vid uppstarten under våren
då ledningarna var fulla av sten och grus och det visade sig även att ledningar var skadade av
grävningarna. Flera kranbröst fick också bytas ut då många fastighetsägare glömt att koppla bort
slangen på kranen vid tomtgränsen och öppna kranen, så att den inte fryser sönder.
Kommunen har ansvaret för tillgången till sommarvatten under hela projekteringstiden, vilket styrelsen
vid ett flertal tillfällen påpekat.
Kostnaden för sommarvattnet uppgick till 538.392 kr (knappt 504.000 kr)
Badvattnet har under 2016 varit av bra kvalité vid de tre provtillfällen, som Södertörns Miljö- och
Hälsoskyddsförbund kräver av oss. Även våra vattenprover av sommarvattnet har varit godkända.
På anslagstavlorna vid stora badet finns uppgifter om vår vattenkvalité.
Marianne Rocklind har varit styrelsens ansvarige för sommarvattnet med hjälp av Per Hållnissa, som
utfört alla vattenprover.
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DAGVATTEN = regn- och smältvatten
Arbetsgruppen som bildades i maj 2014 består nu av sju medlemmar som har haft 10 möten
under 2016 – dessutom har Marianne Rocklind medverkat. Problem som uppstått under VA-arbetet
och anläggning av busshållplatser och gångbanan har tillsammans med ÅHS diskuterats med
Haninge kommun, Trafikverket och några av de berörda fastighetsägarna.
Statistik från SMHI för perioden 1/5 – 30/9 och för hela året 2016 visar att det har regnat något
mindre än normalt. Undantagen är juni och november samt i någon mån april då det regnat c:a 50,
100 respektive 40 % mer än normalt för månaden. Trots det har många haft problem med
dagvatten. Några problem har åtgärdats, andra har utretts för åtgärd 2017 förhoppningsvis.
Under året har stora delar av ledningsnätet slamsugits, spolats och filmats för att utreda
ledningars lokalisering, skador och stopp. Tyvärr upptäcktes då att BDT-vatten (bad/dusch – disk –
tvätt) släpptes ut i dagvattennätet på några ställen. Detta är givetvis helt förkastligt och därtill
förbjudet. Om detta har ÅHS haft möte med Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF).
Diken har förbättrats och förlängts, vägtrummor ersatts och lagts på rätt nivå utmed norra delen
av Gamla vägen. Markägaren för Årsta säteri har rensat stora diket på ängen söder om Gamla
vägen som går österut längs ÅH:s område mot Videnäsbäcken. Diket avvattnar en ganska stor del
av området mellan Sven Wallanders väg och Gamla vägen. Bland annat har det klart förbättrat
avrinningen från Bollstigen. Sommarungdomarna har utfört ett mycket bra jobb med rensning av
sly i många av våra diken.
På Simmarstigen konstaterades en stor skada på betongledningen som krävde omgående
reparation. Ett antal brunnslock på tomter och vägar ligger dolda under mark- eller vägnivå, dessa
har inventerats för åtgärd 2017 – individuell lösning brunn för brunn. Anläggning av gångbana och
busshållplats vid ÅH-vägens södra sida utmed sträckan Hårsfjärdsstigen – Simmarstigen har
fastighetsägarna nu, då diket lagts igen, fått svårt att leda bort dagvattnet. Diskussion med
kommunen och Trafikverket fortgår angående ansvar för detta.
Kostnaden för dagvattenåtgärder 2016 blev 250.909 kr ( 245.551 kr). Budget för 2016 var
400.000 kr men svårigheten att utföra arbete i VA-entreprenörens arbetsområde var ett hinder.
Ansvarig för dagvatten har Bertil Lindborg varit tillsammans med Göran Johansson, som
adjungerad.

MARKUNDERHÅLL
Vi har under 2016 fortsatt med slyröjning och markunderhåll för att behålla den öppenhet i våra
badparker som åstadkommits tidigare år.
Stigen som utgår ifrån Videnäsvägen bort till Kolonivägen har blivit röjd och belagd med flis av
tillsynsman. Stigen, som är döpt till ”Fricks väg”, är uppkallad efter Lars-Otto Frick som för många
år sen väckte idén till en säker gångväg mellan Karlslund och den mer centrala delen av Årsta
Havsbad, eftersom den gångbana vi hoppas att Trafikverket beslutar om, nu verkar dröja.
Bekämpning av björnloka har skett även under 2016 och då främst uppe vid Gläntan och även
denna gång av medlemmar som kan sin sak.
Blomsterutsmyckningen vid torget har sommarungdomarna stått för även i år och krukorna vid
trappan och utsiktsplatsen samt rabatten vid museet har som vanligt Trädgårdssällskapet
anordnat.
Löpande och periodiskt underhåll har under 2016 uppgått till 121.614 kr (knappt 40.000 kr).
Ansvarig för mark, park och vattenområden har Bo Hellberg varit.

VÄGUNDERHÅLL, SNÖRÖJNING OCH TRAPPOR
Skötsel av våra vägar omfattar främst saltning vår och höst samt lagning av potthål, som senaste
åren utförts av ”gubbsen”. Skrapning av vägarna har också utförts, då främst efter kraftiga skyfall.
Slyröjning utmed vägarna har utförts där så påkallats.
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Föreningen har ett 15-tal trätrappor att sköta om med t ex byte av ruttna trappsteg eller
ombyggnation. En helt ny trappa fick byggas vid Arkitektvägen ner mot Snickarstigen, som
kommunen bekostade den större delen av. Cementtrappan ner mot dansbanan har renoverats och
blivit som ny.
Kostnaderna för löpande och periodiskt underhåll har under 2016 uppgått till 116.018 kr
(99.820 kr)
Snöröjningen inkl sandning och saltning utfördes vintern 15/16 som vanligt av Årsta Säteri till en
kostnad av 12.000 kr (knappt 32.000 kr). Årsta Säteri har plogat de stora parkeringsplatserna och
alla större vägar. ”Gubbsen” plogar de övriga lite mer svårframkomliga vägarna och har två 4hjulingar med plogblad till sitt förfogande. Tack vare lite snö och flitiga ”gubbs” har kostnaden för
snöröjningen varit minimal. Lönekostnaden för ”gubbsen” belastar lönekontot – förvaltning.
Ingeman Bengtsson har varit ansvarig för vägunderhållet, snöröjningen och trapporna

BYGGNADER
Det har genomförts fem stycken protokollförda besiktningar av samfällighetens byggnader, detta
för att se behovet av reparation och underhåll framöver.
Föreningsgårdens renovering av kök och tillbyggnad av hall och en handikapptoalett har påbörjats
samt inkoppling av kommunalt VA har skett.
Butiksbyggnaden har försetts med hängrännor och stuprör samt den panel som börjat ruttna har
bytts ut. Även torglängornas renovering har påbörjats.
Två vattenskador på lägenheterna har åtgärdats.
Ett serviceavtal är tecknat för ventilation i restaurangen, som också fått en ny ytterdörr.
Lägenhet ett har genomgått en större reparation och hyrs ut för kommersiellt bruk.
Löpande underhåll och periodiskt underhåll har under 2016 uppgått till 528.522 kr (148.000 kr).
Kjell Grönquist har varit ansvarig för byggnader

BRYGGOR
Karlslunds mellanbrygga har förstärkts vid den yttre delen.
Renovering av Båtstigens brygga har påbörjats och jolledäcket vid Sjövreten är nu på plats och
byggts av ”gubbs”.
Den östra badbryggan fick en ny bänk och på den inre delen av bryggan byttes bryggdäcket ut.
Det löpande och periodiska underhållet för bryggor uppgick till knappt 78.000 kr (45.000 kr). Då
arbetet utförts av tillsynsman och ”gubbs” finns deras lönekostnader på lönekontot – förvaltning.
Ansvarig för bryggor har Bo Hellberg varit.

El
Ny lampa har satts upp på knuten vid expeditionen och två nya belysningsstolpar har monterats
vid torgets trappa samt julgranen har fått ett eget eluttag på torget.
Badvägens belysning har fått nya kablar.
Elförbrukning för vår vägbelysning och värme i våra gemensamma byggnader samt vattenverk och
pumphus har uppgått till 237.746 kr och löpande underhåll 20.349 kr (278.455 kr)
Tillsynsman Leif Söderberg har varit elansvarig och adjungerad har H-G Eriksson varit.
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Drift och Administration mm
LÖNER OCH MÖTESERSÄTTNINGAR,
Under året har 63 personer uppburit lön, arvoden och/eller mötesersättningar, varav 32 är
sommarungdomar.
Ordföranden i samfällighetsföreningen har uppburit ett fast arvode på 5.500 kr/månad och
styrelsens vice ordförande och sekreterare 500 kr/månad. Kassören har uppburit ett fast arvode
på 1.500 kr/månad. Övriga styrelsemedlemmar har erhållit 4.000:-/år som ett grundarvode.
Dessa arvoden är beslutade av styrelsen efter den budgetram på 120.000 kr, som årsmötet
fastställer.
Utöver detta har varje styrelseledamot erhållit 500 kr/möte i enlighet med årsmötesbeslut.
Den generella timlönen för arbete med speciella uppdrag (beslutade på styrelsemöte), har i
enlighet med beslut på årsmötet legat på 150 kr. Våra adjungerade medlemmar, som styrelsen
anlitar för olika uppdrag som t ex VA-etableringen, protokollförare m fl erhåller även de 150
kr/timme i arvode.
Arvodet till föreningens revisor är 6.000 kr per revisionsår, HBS, Bastubadarsällskapet och
Tennisklubben ingår. (beslutat av årsmötet).
Parameter revision AB tar ut en kostnad på c:a 35.000 kr och då ingår även HBS i den summan.
För alla ovan angivna belopp tillkommer sociala avgifter för föreningen utom för Parameter.

INFORMATION
Samfällighetens medlemstidning ”Årsta Havsbladet” kom ut med två nummer även under 2016.
Redaktör är Marianne Rocklind och för form och layout står Claes Andersson. Redaktionen har
även en administratör, Margareta Söderberg, som har skött kontakterna med föreningarna och
annonsörerna.
En tidning kostar knappt 50.000 kr inkl. löner, tryck och porto. Annonsintäkterna för varje tidning
är drygt 25.000 kr. Den totala kostnaden för information är knappt 67.000 kr (drygt 67.000 kr) för
år 2016.
Richard Roosvall, Havsbladets tidigare redaktör, är den som hjälper oss med att sammanställa
kallelsen till stämman och ser till att den kommer ut till alla medlemmar.
På samfällighetens hemsida www.arsta-havsbad.se kan man läsa vad som händer under ”Senaste
nytt”, webbmaster är sen i våras Gunnar Sjöberg.
Protokollen från VA-möten med kommunens VA-avdelning och styrelsens representanter läggs ut
efter varje möte liksom sammandrag från styrelsens mötesprotokoll.
Områdets 8 anslagstavlor står för en stor del av ÅHS information till medlemmarna men viktigast
är hemsidan.
Marianne Rocklind har ansvarat för ÅHS information under året.

TRAFIK OCH PARKERING
Intäkterna för parkering består av två olika delar, dels intäkterna från P-automaterna och dels
intäkter från oss medlemmar, som hyr parkeringsplatser.
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Sommarens besökare på våra parkeringsplatser gav oss intäkter på 338.584 kr (295.368 kr) . Till
det ska läggas 168.000 kr (162.745 kr), som vi som hyr platser har betalat in.
I jämförelse med 2015 har intäkterna från parkeringsautomaterna ökat med drygt 40.000 kr. I
budgeten (275.000 kr) är vi försiktiga med intäkterna då vädret har stor påverkan. Överskott i
jämförelse med budget är drygt 63.000 kr från parkeringsautomaterna. Från medlemmar som hyr
platser har en liten nettoökning skett.
Återplaceringen av trafikskyltar efter VA-grävningarna har påbörjats i samband med att kommunen
återställer våra vägar.
Kjell Lönnberg har varit ansvarig för trafik och parkering.

FÖRENINGSGÅRDEN
Styrelsen beslöt den 13 april 2015 att ta ut en avgift på 500 kr per tillfälle av föreningarna under
tiden 15 oktober till 15 maj, som ersättning för underhåll och uppvärmning under vintertid.
Den 1 juni 2015 beslöt styrelsen att föreningarna dessutom betalar en avgift på 300 kr per tillfälle
från 16 maj till 14 oktober oavsett om det bedrivs kursverksamhet eller ej. Undantaget är
föreningars årsmöten, som även fortsättningsvis kommer att vara avgiftsfria. De nya reglerna
gällde fr o m 15 oktober 2015.
Enligt anläggningsbeslutet är det brukarna som ska stå för driftskostnaderna vid nyttjande av våra
gemensamma anläggningar.
Medlemmar får erlägga hyra mellan 300-500 kronor beroende på hur lång aktiviteten är.
Totalt 76 (88) sammankomster varav :
59 (69) föreningsmöten, varav 17 betalda föreningsmöten
17 (19) medlemsuthyrningar
Intäkterna för 2016 blev 15.700 kr (10.400 kr) och går till föreningsgårdens underhåll.
Margareta Söderberg administrerar uthyrningsverksamheten.

BREVLÅDOR OCH POSTBOXAR
Genomgång av alla brevlådor måste åter igen göras då posten och Bring Citymail klagar på
otydliga adresskyltar och svårigheter att hitta rätt brevlåda. Vi måste försöka hjälpa brevbäraren,
så att han hittar rätt brevlåda och därmed undvika att post hamnar i en låda som ingen tittar i
under långa tider.
Vid Runda plan finns inga lediga platser.
Till postboxarna vid Torget är det kö.
Ansvarig för brevlådorna har Kjell Grönquist varit och för postboxar är det Katarina Bångstad
Balenius som varit ansvarig.

MEDLEMSREGISTER OCH BOKFÖRING
I den ekonomiska förvaltningen, som sköts av EREKO AB, ingår även att hålla föreningens register
uppdaterade. Kostnaden för år 2016 är 137.574 kr (126.483 kr).
Som vanligt försöker vi att hålla våra medlemsregister aktuella, och där behöver vi er hjälp. Det
finns ingen automatisk process som larmar oss om en fastighet byter ägare eller om en ägare
byter bokföringsadress. Ni måste hålla oss informerade genom att anmäla alla förändringar till
Agneta på Ereko. agneta@ereko.se

FÖRVALTNINGEN
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Vår tillsynsman Leif Söderberg har några trogna ”gubbs” till sitt förfogande att handleda samt alla
sommarungdomar. Vi har som vanligt kunnat erbjuda många ungdomar från området enklare
sommararbete med t ex städning, målning, gräsklippning och annat enklare underhåll. Inte mindre
än 32 st ungdomar har jobbat med detta under juni-augusti och i år var fokus på dikesrensning.
I likhet med tidigare år utför förvaltningen tack vare alla ”gubbs” en hel del jobb som vi annars
hade behövt ta in externa entreprenörer för. Det rör sig om alltifrån bygg- och el-jobb till
slyröjning och trädfällning. Av detta skäl har vår egen lönekostnad ökat de senaste åren men i
gengäld har vi även under 2016 betydligt färre fakturor från externa entreprenörer.

Lönekostnaden för tillsynsverksamheten inkl ”gubbsverksamheten” har varit:


för förvaltningen, 503.690 kr (361.215 kr) (exklusive sociala avgifter)



för ungdomslaget, 204.327 kr (129.535 kr) (exklusive sociala avgifter)

KOMMUNALT BIDRAG
Efter en intensiv uppvaktning av ordföranden till kommunens fritidskontor fick styrelsen 2015
äntligen gehör för en uppräkning av det kommunala bidraget till badet i stora badparken. Från
att ha fått 40.000 kr i alla år får vi nu mer än det dubbla, 88.183 kr (88.900 kr). Driftsbidraget,
som är indexreglerat, har använts till att delvis finansiera de utgifter vi belastas med i och med
alla besök på våra attraktiva badstränder. Man kan se det som att detta bidrag finansierar en del
av sommarförvaltningens arbete, samt en del av kostnaderna för renhållningen av våra
badplatser. Kommunen står för kostnaden av våra 4 bajamajor i stora badparken, varav en är
handikappanpassad.

KÖP AV TJÄNSTER FRÅN NÄRSTÅENDE FÖRETAG
Efter beslut på årsmötet 2011 redovisar vi här de tjänster styrelsen köpt från närstående företag.
Under 2016 har inga köp skett.
Siffror inom parentes är 2015 års siffror.
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Resultaträkning per 2016-12-31
2016
Delad Budget 2016
Driftsintäkter
Medlemsintäkter (andelar)
Hyresintäkter
Vägavgifter
Parkeringsintäkter
Kommunala bidrag

2017
Utfall 2016

Budget
2016

Ga1

Ga7

Ga1

3 002 635,00

2 349 095,00

653 540,00

2 349 095,00

173 400,00

173 400,00

Delad Budget 2017

Ga7

Budget
2017

Ga1

Ga7

653 540,00

3 002 635,00

2 349 095,00

653 540,00

238 913,00

238 913,00

184 089,00

25 000,00

25 000,00

25 200,00

25 200,00

25 200,00

450 000,00

450 000,00

506 584,00

445 000,00

445 000,00

90 000,00

90 000,00

88 183,00

85 000,00

85 000,00

1 000,00

1 000,00

512,34

1 000,00

1 000,00

40 000,00

40 000,00

53 200,00

45 000,00

45 000,00

2 000,00

2 000,00

3 000,00

0,00

0,00

65 243,00

65 243,00

65 243,00

65 243,00

65 243,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

50 000,00

50 000,00

53 100,00

50 000,00

50 000,00

5 000,00

5 000,00

37 394,84

78 125,00

78 125,00

4 124 278,00

3 470 738,00

653 540,00

653 540,00

4 256 116,00

3 602 576,00

653 540,00

550 000,00

0,00

550 000,00

538 391,50

550 000,00

0,00

550 000,00

Löpande Underhåll Diken, dagvatten

20 000,00

20 000,00

5 143,00

20 000,00

20 000,00

Löpande Underhåll Byggnader

20 000,00

20 000,00

13 723,00

20 000,00

20 000,00

Löpande Underhåll Vägar+Trappor
Löpande Underhåll Mark,
vattenområden

80 000,00

80 000,00

48 868,00

80 000,00

80 000,00

30 000,00

30 000,00

45 760,00

30 000,00

30 000,00

Löpande Underhåll Bryggor

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

Löpande Underhåll El

35 000,00

35 000,00

20 349,00

75 000,00

75 000,00

265 000,00

161 460,00

103 540,00

144 854,70

265 000,00

161 460,00

0,00

0,00

0,00

290 165,00

1 030 000,00

1 030 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

6 176,00

80 000,00

80 000,00

100 000,00

100 000,00

11 978,00

50 000,00

50 000,00

Renhållning, sopor&latrin

80 000,00

80 000,00

90 473,00

80 000,00

80 000,00

Information och trycksaker

80 000,00

80 000,00

66 942,00

80 000,00

80 000,00

Kontorsmaterial, data, porto mm

50 000,00

50 000,00

58 090,43

50 000,00

50 000,00

Försäkringar

100 000,00

100 000,00

117 872,00

120 000,00

120 000,00

Förbrukningsinventarier

150 000,00

150 000,00

145 678,00

50 000,00

50 000,00

Driftskostnader för förvaltningen

100 000,00

100 000,00

109 064,00

100 000,00

100 000,00

Löner - styrelsearvoden

120 000,00

120 000,00

120 000,00

130 000,00

130 000,00

Löner - förvaltningen

400 000,00

400 000,00

503 690,00

400 000,00

400 000,00

Löner - sommarungdom

130 000,00

130 000,00

204 327,00

150 000,00

150 000,00

Löner - övrig egen personal

150 000,00

150 000,00

178 250,00

150 000,00

150 000,00

75 000,00

75 000,00

139 500,00

100 000,00

100 000,00

8 000,00

8 000,00

6 754,10

5 000,00

5 000,00

40 000,00

40 000,00

40 925,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

240 692,33

200 000,00

200 000,00

Ränteintäkter
Annonsintäkter
Intäkter ledningsrätt
Återbetalning av moms för
byggkostnader
Båtsektionens avsättning till
underhållsfonden
Elintäkter
Diverse intäkter
Summa driftsintäkter

3 585 601,18

Driftskostnader
Löpande Underhåll Vattensystem

Löpande förbrukning El
VA- Samfällighetens byggnader
Utredningar nytt VAsystem/anläggningsbeslut
Trafikåtgärder och parkering
Snöröjning

Mötesersättningar
Milersättningar
Övr kostnadsersättningar
Sociala avgifter

sidan 10

92 891,43

103 540,00

årsta havsbads samfällighetsförening  årsstämma 2017
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

21 809,40

30 000,00

30 000,00

130 000,00

130 000,00

137 574,00

140 000,00

140 000,00

Köpt tjänst - revision

35 000,00

35 000,00

33 250,00

35 000,00

35 000,00

Stämmor, möten, representation
Diverse kostnader inkl.
räntekostnader

50 000,00

50 000,00

49 614,00

50 000,00

50 000,00

10 000,00

10 000,00

5 437,00

25 000,00

25 000,00

Utbildning
Avsättning till underhållsfond enligt
plan

10 000,00

10 000,00

1 440,00

20 000,00

20 000,00

908 000,00

908 000,00

908 000,00

908 000,00

908 000,00

4 036 000,00

3 382 460,00

653 540,00

3 766 398,96

631 282,93

5 033 000,00

4 379 460,00

653 540,00

88 278,00

88 278,00

0,00

-180 797,78

22 257,07

-776 884,00

-776 884,00

0,00

Diken, dagvatten

400 000,00

400 000,00

245 765,50

250 000,00

250 000,00

Byggnader

600 000,00

600 000,00

514 799,00

600 000,00

600 000,00

Vägar, trappor

40 000,00

40 000,00

67 149,50

180 000,00

180 000,00

Mark, vattenområden

50 000,00

50 000,00

75 853,50

250 000,00

250 000,00

395 000,00

395 000,00

77 929,00

460 000,00

460 000,00

Summa periodiskt underhåll

1 485 000,00

1 485 000,00

0,00

981 496,50

0,00

1 740 000,00

1 740 000,00

Utnyttjad avsättning till
underhållsfond

1 485 000,00

1 485 000,00

0,00

981 496,50

0,00

1 740 000,00

1 740 000,00

0,00

577 000,00

577 000,00

0,00

73 496,50

0,00

832 000,00

832 000,00

0,00

Övriga främmande tjänster
Köpta tjänster, databassökn,
bankavgifter mm
Köpt tjänst - ekonomisk
administration

Summa driftkostnader

Årets Resultat

Kostnader för periodiskt
underhåll

Bryggor

Årets uttag ur underhållsfond,
utöver avsättning
Noteringar;

Budget 2017 är gemensam för Ga:1 och Ga:7
Ga:7s Intäkter och kostnader är 653 540 kr. fördelat på Drift av sommarvatten samt Elkostnader för vattenverk och pumphus
(Ga:1 är Gemensamhetsanläggning Vägar, Byggnader, Bryggor, Grönområden, mm.)
(Ga:7 är Gemensamhetsanläggning Vattenförsörjningsanläggning)
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Balansräkning per 2016-12-31
Tillgångar

2014-12-31

2015-12-31

2016-12-31

Omsättningstillgångar
Kassa
Nordea (Plusgiro & Föreningskonto)
Nordea Sparkonto
Skattekontot
Kundfordringar
Fordran på Årsta Havsbads Tennisklubb ( - se not 1)
Diverse kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa omsättningstillgångar

0,00

0,00

0,00

1 239 416,02

2 157 529,62

1 751 549,91

562,61

562,61

562,61

2,00

109,00

32 965,00

60 005,00

12 538,00

168 000,00

156 000,00

144 000,00

-25 110,40

-23 308,00

299 750,00

0,00

154 883,00

73 442,00

1 415 835,23

2 505 781,23

2 281 842,52

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

2 505 782,23

2 281 843,52

Anläggningstillgångar
Inventarier ( - se not 2)

1,00

Summa tillgångar

1 415 836,23

0,00
Skulder

0,00

Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter

132 639,00

161 621,00

110 205,00

400,00

500,00

0,00

18 300,00

12 900,00

24 778,00

1 657,00

1 236,00

7 036,00

Upplupen skatt & sociala avgifter

108 314,00

101 191,00

143 528,00

Summa skulder

261 310,00

277 448,00

285 547,00

Underhållsfond

366 398,42

1 154 525,17

2 228 332,88

Förändring underhållsfond

309 983,75

483 982,00

-73 496,50

Skuld till Stugägareföreningen/HSB
Förskottsbetalda lägenhetshyror
Upplupen moms

Eget kapital

Årets resultat
Summa eget kapital

478 143,00

589 825,71

-158 540,71

1 154 525,17

2 228 332,88

1 996 295,67

0,00
Summa skulder och eget kapital

1 415 836,23

2 505 782,23

2 281 842,67

Nuvarande räntevillkor
Nordea PlusGiro & Föreningskonto: 0,00%
Nordea: innehar kredit hos Nordea om 300.000kr på årsbasis till en kostnad av 2%/år. Kostnad för kredit som används är
fn 7,65%. Under 2016 har ingen kredit använts.
Noteringar:
1) Räntefritt lån där Årsta Havsbads Tennisklubb betalar av 12.000:-/år under 20 år.
2) Inventarieförteckning är upprättad av styrelsen. Bokfört värde är symboliskt 1:-.
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Verksamhetsplan/Budgetkommentarer
ÅHS nya anläggningsbeslut vann laga kraft 15 juni 2015 och det är efter det beslutet
medlemmarna debiteras samfällighetsavgiften, som blir olika för de fastighetsägare som har
sommarvatten och de som inte har det, precis som tidigare anläggningsbeslut föreskrev.
En skillnad är att det nya anläggningsbeslutet anger två gemensamhetsanläggningar.
Gemensamhetsanläggning 1, Ga:1, där alla fastighetsägare (823) ingår och
Gemensamhetsanläggning 7, Ga:7, där alla fastighetsägare (797), som har tillgång till
sommarvatten ingår.
En annan skillnad mot tidigare när vi hade olika andelar (de allra flesta 9 och ett tjugotal 6
andelar), så anger det nya beslutet att övervägande delen av fastighetsägarna endast får
andelstal 1 i bägge gemensamhetsanläggningarna. Några få fastighetsägare har fått ett
andelstal på 0,7 och obebyggda fastigheter har fått 0,2 enligt det nya anläggningsbeslutet.
Styrelsen har som målsättning att hålla den föreslagna budgeten utan att höja
samfällighetsavgiften för 2017. Det blir då fjärde året i rad som samfällighetsavgiften är
3.690 kr för de medlemmar som tillhör bägge gemensamhetsanläggningarna.
Avgifterna baseras på ett snitt av de senaste årens kostnader för sommarvattnet, Sjörensarns
arbete och elkostnad för pumphus och vattenverk som medlemmar i Ga:1 ej ska betala. Drift
och skötsel av området för övrigt ska bekostas av alla medlemmar i bägge
gemensamhetsanläggningarna.
Styrelsen har uppdaterat hyreskontrakten för lägenheterna vid torget samt restaurang och
butik. I samband med det har vi även kontrollmätt alla lokaler och justerat hyresavtalen i ett
försök att sätta marknadsmässiga hyror för denna typ av lokaler/lägenheter. Detta medför
att föreningen får c:a 44 % mer hyresintäkter än tidigare, 205.613 kr (142.600 kr). Det ska
framföras att det är svårt att ta fram marknadsmässiga hyror för denna typ av lokaler när
skicket på framför allt lägenheterna är i så pass dåligt skick.
Kostnaden för det periodiska underhållet planeras till 1.740.000 kr (981.496,50 kr för 2016)
enligt bilagt budgetförslag.
Dagvattensystemet kommer drastiskt att öka våra kostnader framöver. Som fastighetsägare
får var och en av oss en lägre anslutningsavgift för VA, c:a 30.000 kr, vilket blir c:a 25 milj
totalt för Årsta Havsbad, pga att kommunen inte tar hand om vårt dagvatten. Den summan
skulle samfälligheten behöva för att bygga upp och underhålla ett dagvattensystem. Förutom
stora investeringar framöver finns det också ett behov av att upprätta en plan för årligt
underhåll med fasta rutiner för rensning av diken, spolning och slamsugning av ledningar
och brunnar.
EREKO kommer att fortsätta arbetet med vår ekonomiska förvaltning för c:a 140.000 kr
(137.574 kr)
Nedan kommenteras speciellt de poster i vårt budgetförslag som kommer att prägla
verksamhetsåret 2017. Man bör då komma ihåg att en stor del av verksamheten omfattar
mer eller mindre fasta kostnader, som inte är så enkla att påverka även om styrelsen hela
tiden strävar efter att hålla nere kostnaderna.

Förvaltningen
Förvaltningen består av både praktiska och administrativa arbetsuppgifter. Styrelsen har
traditionellt skött den senare men under senaste åren har vi adjungerat bl.a. Göran
Johansson när det gäller dagvatten och Kent Melander i brygg- och strandskyddsfrågor, vilka
fortsätter att bistå oss under 2017. Sune Lagerström är adjungerad i VA-frågor och bistår
styrelsen med sin sakkunskap.
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Den 1 mars började vår nya tillsynsman Kenneth Breime som liksom den förra
tillsynsmannen kommer att arbeta året runt, då vi utökat snöplogning och sandning på våra
små vägar samt att SRV kräver plogat framför alla sopkärl för att tömma dem. De ovärderliga
”gubbsen” som ställer upp i vått och torrt räknar vi fortsättningsvis med. Vi räknar även med
att ha ett 20-tal ungdomar i arbete under sommaren 2017.
Ett sandaggregat som kopplas på 4-hjulingarna har inköpts för att sandning på våra små
vägar kan ske. Större vägar och parkeringar plogas och sandas av Mats från Årsta säteri.
Vi hoppas kunna hålla budgeten på 400.000 kr (503.690 kr) till löner, då vi i årets budget
har budgeterat för ”gubbsens” löner även i det periodiska underhållet.
När det gäller förvaltningens driftskostnader har styrelsen budgeterat 100.000 kr (109.064
kr) för år 2017. Tillsynsman och en av ”gubbsen” kommer att gå utbildning för
motorsågskörkort, då det krävs för att få använda motorsåg på annans mark. Det krävs även
speciella kläder av säkerhetsskäl.

Byggnader
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp kommer att ske under 2017 på alla våra
gemensamma byggnader. Restaurangen har redan i början av januari fått sin anslutning och
föreningsgården likaså. Så fort utbyggnaden/ombyggnaden är klar under april kopplas VA
på i föreningsgården. Senare i år kommer butiken, torglängorna och båtklubbens hus att få
anslutning.
Butiksbyggnaden ska tvättas och målas och brunnar till dagvattnet från stuprören ska
installeras. Även restaurangens stuprör ska anslutas till dagvattenledningarna.
Torglängorna ska tvättas och målas samt byte av hängrännor och stuprör ska ske.
Fyrkanten bakom butiken ska fräschas till och tvättas liksom gamla Telehuset, vars trappa
även behöver lagas.
Periodiskt underhåll är budgeterat till 600.000 kr (514.799 kr) inkl löner för ”gubbsen” och
det löpande är budgeterat till 20.000 kr (13.723 kr)

Mark, Park och Torget

Under 2017 kommer fortsatt slyrensning och markunderhåll att ske i våra badparker samt i
våra naturmarker.
Några betongrör ska iordningsställas i våra badparker för engångsgrillar samt speciella
soptunnor för engångsgrillar ska ställas ut.
En anslagstavla ska sättas upp på bastuns kortsida, där information från styrelsen ska sättas
upp samt ordningsregler som gäller i badparken.
Den tennisbana som har ett gammalt nät runt sig ska få ett nytt nät uppsatt.
Torget ska få en ny grusyta och nya sopkärl samt ny soffa inköpas.
Periodiskt underhåll är budgeterat till 250.000 kr (75.853,50 kr) och löpande underhåll till
30.000 kr (45.760 kr).

Vägunderhåll, snöröjning och trappor
Kommunens arbete på våra vägar pågår fortfarande och väntas inte avslutas förrän tidigast
till senhösten. Våra egna insatser består av mindre reparationer såsom lagning av potthål,
dammbindning mm. Vinterarbeten består mestadels av plogning och sandning. Större vägar
och stora parkeringar utförs av Årsta säteri, småvägar och utanför sopstationer utförs av
egen personal med 4-hjulingar.
Vi kan inte räkna med att Årsta säteri i framtiden bistår oss med den hjälp vi fått under åren
både när det gäller snöröjning och annat vägarbete mm. Styrelsen har därför beslutat om
leasing av en hjullastare fr o m hösten 2017.
Isiga vägar har krävt mycket sandning, Vi använder krossmaterial som kallas 2 – 6. För att
förbättra framkomligheten i de branta backarna ska vi komplettera med saltning. För detta
och andra mindre arbeten har vi införskaffat en egen sand- och saltspridare.
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Vi ska i samband med att kommunen asfalterar de vägavsnitt som tidigare var asfalterade
även asfaltera den västra sidan av Typografstigens backe samt Båtstigens backe ner mot
havet.
Löpande underhåll för vägar och trappor är budgeterat till 80.000 kr (48.868 kr) och för det
periodiska underhållet 180.000 kr (67.149,50 kr) vari ingår en ingångskostnad för en
hjullastare.
Snöröjningens kostnad har varit låg de sista åren då styrelsen inte tecknat något avtal pga
att kommunen gräver för VA i hela Å.H. Budgeterat för 2017 är 50.000 kr (11.978 kr).

Vattensystemet
Vårt sommarvatten ska sättas igång till Valborg och stängas av för alltid i mitten på
oktober 2017. Styrelsen uppmanar alla fastighetsägare att så fort som möjligt ansluta sig till
kommunalt VA.
Styrelsen hyser farhågor över uppstarten även i vår, då det är många entreprenörer som
gräver i våra vägar och skadar våra ledningar.
Budgeterat för 2017 är 550.000 kr (538.391,50 kr).

Trafik och Parkering
Under 2017 kommer i huvudsak fyra områden att genomföras.
Två stycken handikapplatser inrättas för att underlätta framkomligheten till våra badplatser.
Den ena blir i parken vid stora badet innan man åker i på Strandstigen. Den andra i parken
vid Karlslundsbadet.
Skyltar ska bytas ut på uthyrda parkeringsplatser. I år blir det på gemensamma parkeringar
och nästa år på övriga efter våra vägar.
Utökning med betalparkering vid Skogsråstigen och Flottans plan ska ske. Dels hoppas vi
öka intäkterna och dels minska felparkering efter Årsta Havsbadsvägen.
OBS! Med giltig parkeringsbricka kan alla medlemmar/gäster parkera gratis i max 7 dygn på
våra betalparkeringar.
Trafikskyltar ska rättas till varefter vägarna blir återställda efter VA- och El-grävningarna.
Budgeterat för 2017 är 80.000 kr (6.176 kr)

Bryggor
Efter några lugna år så är det åter dags att ta tag i underhållet för våra bryggor. För att
båtklubben och gubbsen lättare ska kunna arbeta med bryggorna är inköp av en arbetsflotte
ett gammalt önskemål.
Det sk podiet eller soffan vid stranden ska rivas och ett nytt ska byggas. Den största
satsningen är reparation av Båtstigens brygga samt vågdämpning av hamnbassängen genom
pålning.
Västra och Östra Pålbryggorna i Karlslund behöver byta inre bärlinor och delar av däcken.
Periodiskt underhåll på 460.000 kr (77.929 kr) är budgeterat för 2017 inkl ”gubbsens” löner.
Det löpande underhållet är budgeterat med 10.000 kr (0 kr) för 2017.

Dagvatten
Den under 2014 bildade dagvattengruppen fortsätter sitt arbete. Dagvattensystemet har
stora brister och planen är att förbättra det stegvis. Uppgiften är också att kontrollera att
vårt dagvattensystem återställs efter VA-arbetet och anläggning av gångbana utmed Årsta
Havsbadsvägen - vi arbetar alltså vidare med att undersöka förändringar av områdets
dagvattenströmmar. Diken har lagts igen under anläggning av gångbanan och orsakat
avrinningsproblem för flera fastighetsägare. Ytterligare kontakter ska tas med Trafikverket
och kommunen om detta.
Vi fortsätter att skaffa oss kunskap om vilka krav lagstiftningen ställer på ÅHS och enskilda
fastighetsägare. Ett led i detta är att studera och rita in dagvattensystemet i undersökningen
av avrinningsområden i Å.H. ”Svenska vattendirektivet lade grunden för ett nytt sätt att
arbeta med vatten. Förvaltningen av vatten sker nu utifrån naturens egna gränser och följer
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vattnets flöde i så kallade avrinningsområden. Vattenförvaltningen omfattar alla typer av
ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) samt grundvatten”.
Vår ambition är vidare att underhålla och vid behov anlägga fler öppna diken som kan
fördröja och rena dagvattnet så långt som möjligt innan det når Horsfjärden. Detta kommer
att underlättas av ett ännu bättre lokalt omhändertagande av dagvatten på samfälld och
enskild mark.
Vi har budgeterat för det löpande underhållet 20.000 kr (5.143 kr) och för det periodiska
underhållet 250.000 kr ( 245.765 kr) inkl ”gubbsens” löner.

El
Löpande underhåll för el är budgeterat till 75.000 kr (20.349 kr) för 2017. Kablar på Vår
Bostads väg måste bytas. Brevlådorna vid Flottans plan bör äntligen få sin belysning.
Löpande förbrukning av el är budgeterat till 265.000 kr ( 237.746 kr).

VA-anslutningskostnader för ÅHS
För de anläggningsavgifter som samfällighetsföreningen måste betala och i samband med
anslutningen bygga om berörda byggnader avser styrelsen att det ska lånefinansieras med
ett lån på 1 milj. På det sättet belastas framtida brukare, då det är helt nya investeringar som
inte ska belasta dagens samfällighetsavgift. Det skulle bli fallet om vi tog in den
investeringen i dagens underhålls- och förnyelsefond.
Anslutningsavgifterna kommer att belasta 2017 års budget förutom lägenheternas
anslutningsavgift som betalades 2016.

Hantering av föreningens eventuella likviditetsbehov / lån

Styrelsen vill påminna om 2012 års stämmobeslut att det gäller löpande framöver, då
stämman biföll styrelsens förslag att uppta lån/kredit med tilläggsyrkandet att begränsa
nivån för ett lån/kredit till max 1,5 miljon kronor.
Siffror inom parentes är 2016 års utfall.
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Totalt

Total Årlig avsättning till fond

Avsättningar från tidigare år
908

415

VÄGAR

Totalt underhåll per år/ uttag ur fond

55

VA ANLÄGGNING

100

-

MARK,PARK OCH TORGET

DIKEN, DAGVATTEN

-

260

35

Totalt

225

ÅHS

908

386

100

56

-

-

150

80

25

55

(Kkr)

(Kkr)

HBS

2026

1 740

250

180

-

250

600

460

190

2025

BYGGNADER

BRYGGOR

Fortsättn.UH PLAN FÖR HELA ÅHS

Avsättningar från tidigare år

1 485

400

40

50

600

395

165

ÅHS

270

(Kkr)

(Kkr)
230

2017

2016

HBS

Totalt underhåll per år/ uttag ur fond

DIKEN, DAGVATTEN

VÄGAR

VA ANLÄGGNING

MARK,PARK OCH TORGET

BYGGNADER

BRYGGOR

UH PLAN FÖR HELA ÅHS

908

437

-

57

-

-

200

180

145

35

(Kkr)

2027

3 058

400

100

-

68

540

1 950

965

985

(Kkr)

2018

908

403

-

58

-

-

200

145

120

25

(Kkr)

2028

630

50

200

-

-

320

60

35

25

(Kkr)

2019

908

739

100

459

-

-

50

130

55

75

(Kkr)

2029

1 040

100

500

-

50

300

90

25

65

(Kkr)

2020

908

190

-

60

-

-

-

130

55

75

(Kkr)

2030

681

-

51

-

-

500

130

95

35

(Kkr)

2021

Periodiskt underhåll utförs med längre periodicitet än ett år. Syftet är att återställa befintligt till ursprunglig funktion.

Periodisktunderhåll /förnyelsefond.

UNDERHÅLLSPLAN FÖR ÅREN 2017 - 2033
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908

321

-

61

-

-

200

60

35

25

(Kkr)

2031

547

-

252

-

-

-

295

270

25

(Kkr)

2022

908

241

100

61

-

-

-

80

25

55

(Kkr)

2032

683

100

153

-

-

300

130

55

75

(Kkr)

2023

908

4 173

-

-

-

553

3 490

130

95

35

(Kkr)

2033

584

-

54

-

-

-

530

255

275

(Kkr)

2024
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Förslag till ersättningar till styrelse och revisorer
1. Arvode för föreningens administration 130 000 kr (120 000 kr)
2. Mötesersättning om 500 kr per styrelsemöte (oförändrat)
3. Arvode till föreningsvald revisor 6 000 kr, då alla tre verksamhetsområden inom ÅHS
ingår i revisionen (oförändrat)
4. Parameter revision med löpande räkning. Normal revision beräknas till c:a 35 000 kr.
5. Timarvode 150 kr kan efter styrelsebeslut utgå för speciella uppdrag utöver renodlat
styrelsearbete (oförändrat).
Ovan nämnda belopp är exklusive sociala avgifter. I arvodet till Parameter ingår moms.
I resultaträkningen redovisas alla sociala avgifter för föreningen på ett separat konto.

--------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------

Styrelsens förslag till årsstämman 2017
Debiteringslängd för Årsta Havsbads
samfällighetsförening 2017-01-01 - 2017-12-31
Total utdebitering föreslås bli 3 002 635 kr fördelat på Ga:1 med 2 349 095 kr och Ga:7 med
653 540 kr. En andel i Ga:1 är värd 2 870 kr och i Ga:7 är en andel värd 820 kr.
Det innebär oförändrad avgift (3 690 kr) för 2017 för de medlemmar som ingår i bägge
gemensamhetsanläggningarna med andelstal ett i bägge. Fjärde året i rad med lika stor
samfällighetsavgift.
Några få medlemmar har andelstal 0,7 och obebyggda fastigheter har 0,2 i Ga:1.
Fördelningen redovisas i utskickad debiteringslängd, där 823 medlemmar ingår i Ga:1 med
andelstal 818,5 och 797 medlemmar ingår i Ga:7 med andelstal 797.
Stadsberga Ga:1 omfattar vägar, grönområden, bryggor och byggnader
Stadsberga Ga:7, som är den nya gemensamhetsanläggningen omfattar vattenanläggningen
samt el för pumphus och vattenverk.
Fakturor avseende årets debitering skall betalas senast 31/5. Beloppet skall sättas in på
samfällighetens plusgirokonto 48 74 00-4.
Påminnelseavgift om 50 kr kommer att debiteras för förfallen obetald faktura.
Fakturor som ej betalas efter påminnelse överlämnas till Kronofogdemyndigheten.
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 debiteringslängder
att debiteringen av andelsavgifter avseende 2017 skall ske enligt förslag ovan, som i
sin helhet ska vara betald med sista betalningsdag 31 maj 2017.
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Stadgar för Årsta Havsbads samfällighetsförening
Sammanträdesdatum 2017-04-25
Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla i den mån inte annat
framgår av dessa stadgar.
§ 1 Firma
Föreningens firma är Årsta Havsbads samfällighetsförening, org.nr 716418-8471, med säte i
Haninge kommun.
§ 2 Samfällighet
Föreningens förvaltning: Gemensamhetsanläggning Stadsberga Ga:1 avseende vägar,
dagvatten, byggnader, bryggor, badplatser mm tillkommen genom anläggningsbeslut 201405-28 (dnr AB06 17 70).
Föreningens förvaltning: Gemensamhetsanläggning Stadsberga Ga:7 avseende
sommarvatten tillkommen genom anläggningsbeslut 2014-05-28 (dnr AB06 17 70).
Gemensamhetsanläggningen 7 är tillfällig och ska avvecklas när sommarvattenanläggningen
avvecklats.
§ 3 Grunderna för förvaltningen
Samfällighetens ändamål är att förvalta och tillvarata medlemmarnas intressen i fråga om
anläggningen och drift av föreningens gemensamhetsanläggningar. Dessa ska även i övrigt
förvaltas i enlighet med vad som vid omprövningen 2014-05-28 bestämts om dessas
ändamål.
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond ska årligen avsättas det belopp som redovisas
i underhållsplanen.
Föreningen har rätt att uppta lån för verksamheten efter stämmobeslut.
§ 4 Medlemmar
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i
samfälligheten upptagen under § 2.
Medlem är skyldig att till alla delar ställa sig föreningens stadgar och övriga föreskrifter till
efterrättelse samt informera sig om föreningens verksamhet och bestämmelser.
§ 5 Styrelse
För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Haninge kommun.
Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 7 ledamöter samt minst 2 och högst 4 suppleanter.
Om så befinns erforderligt kan styrelsen inom sig utse arbetsutskott (au) om minst 3
personer för handhavande av löpande göromål och ärenden av brådskande natur. Av au
vidtagna åtgärder och fattade beslut ska vid närmast följande styrelsesammanträde
underställas styrelsen för godkännande.
Vid styrelsens sammanträden kan tillsynsman adjungeras vid behov, då frågor rörande
driften ska avhandlas.
Vissa verksamheter ska förvaltas av utskott utsedda av styrelsen. Sådana utskott är ansvariga
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inför styrelsen och ska föra protokoll vid sina sammanträden. Protokollen ska sedan
överlämnas till styrelsen för godkännande och justering.
Beslut i fråga av ekonomisk art ska fattas av styrelsen.
Styrelsen kan även för särskilda fall adjungera enskilda personer. Adjungerad person äger
icke rösträtt.
§ 6 Styrelsens val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum ska
hälften ledamöter väljas på endast ett år.
Styrelsens ordförande och kassör väljs av årsmötet för en tid av två år växelvis.
Styrelsen utser årligen inom sig vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare.
Styrelsen äger rätt att utse två eller flera ledamöter att två i förening gemensamt tecknar
föreningens firma. Bemyndigande att teckna firma kan av styrelsen när som helst återkallas.
Nominering av kandidater till styrelseuppdrag ska vara styrelsen tillhanda senast den 31
januari. Lista på föreslagna kandidater ska utsändas tillsammans med valberedningens
förslag till ny styrelse i samband med kallelse till årsstämma.
§ 7 Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken ska innehålla uppgifter om förekommande ärenden,
ska tillställas ledamöter minst 7 dagar före sammanträdet. Suppleanter ska inom samma tid
tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är
förhindrad att närvara ska genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart
kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att
närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.
§ 8 Styrelse, beslutsförhet, protokoll
Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet
styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder av detta ska styrelsesammanträdet anses
behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.
Som styrelsens beslut gäller den mening som får flest röster. Vid lika röstetal gäller den
mening som biträdes av ordföranden, förutom vid personval, där beslutet i så fall avgörs
genom lottning.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av
styrelseledamöterna är närvarande och överens om beslutet.
En fråga får avgöras utan att kallelse har skett om samtliga ordinarie styrelseledamöter är
överens om beslutet.
Den som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. Sådan
reservation ska anmälas före sammanträdets slut.
Protokoll ska föras över de ärenden där styrelsen har fattat beslut. Protokollet ska innehålla
datum, deltagande styrelseledamöter och suppleanter, en kort beskrivning av ärendet,
styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet ska justeras av ordföranden eller
annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.
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§ 9 Styrelse, förvaltning
Styrelsen ska:
förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
föra redovisning över föreningens räkenskaper,
föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och
ekonomi,
om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika
verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenar
föra särskild redovisning för varje sådan gren,
upprätta underhållsplan för genomförande av underhållet av samfällighetens egendom och
årligen budgetera samt genom förslag till beslut avseende utgifts- och inkomststat samt
debiteringslängd säkerställa erforderliga medel för att trygga underhållet av egendomen,
varje år tillse att samfällighetens egendom besiktigas i lämplig omfattning,
i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om hur styrelsen ska sköta föreningens
angelägenheter.
§ 10 Revision
Föreningens förvaltning revideras av två revisorer. En revisor och en suppleant väljs för ett år
på ordinarie föreningsstämma. Den andre revisorn ska vara auktoriserad och utses av den
revisionsbyrå som väljs på stämman.
Räkenskaperna, verksamhetsberättelsen och övriga handlingar ska tillhandahållas
revisorerna senast den 15 februari.
Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast den 15 mars.
§ 11 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari till 31 december.
§ 12 Föreningsstämma
Ordinarie stämma ska årligen hållas under april månad på tid och plats som styrelsen
bestämmer.
Styrelsen kan utlysa en extra föreningsstämma när den anser att det behövs eller då minst
10 % av föreningsmedlemmarna för uppgivet ärende skriftligen anhåller hos styrelsen. Det
åligger styrelsen att inom en vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart det med
iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske.
Om stämman ska godkänna uttaxering ska styrelsen ge medlemmarna tillfälle att från det att
kallelsen har skett ta del av en debiteringslängd, som visar det belopp som ska uttaxeras, vad
varje medlem ska betala och när betalning ska ske.
Före ordinarie stämma ska dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den
avslutade räkenskapsperioden samt förslaget till utgifts- och inkomststat sändas ut till
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medlemmarna för granskning tillsammans med kallelsen till stämman på så sätt som stadgas
enligt § 13.
§ 13 Kallelse till stämma
Kallelse till stämma ska utfärdas av styrelsen och ske genom brev, postat till varje medlem.
Kallelse ska ske senast två veckor före föreningsstämman.
I kallelsen ska anges tid och plats för stämman och vilka ärenden som ska förekomma på
stämman samt lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.
Information kan lämnas till föreningens medlemmar genom anslag på föreningens
anslagstavlor samt hemsida.
§ 14 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som ska
behandlas på ordinarie stämma ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.
Styrelsen ska bereda avgivna motioner och sedan sända ut motionerna och styrelsens
utlåtande och förslag med anledning av dem skriftligen till medlemmarna tillsammans med
kallelsen.
§ 15 Dagordning vid ordinarie stämma
Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:
1. Fråga om stämmans behöriga utlysning
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justerare
5. Godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Styrelsens berättelse, resultat- och balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
10. Framställningar från styrelsen
11. Motioner från medlemmarna
12. Ersättning till styrelsen och revisorerna
13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
14. Beslut om antal ledamöter i styrelsen samt suppleanter
15. Val av ledamöter i styrelsen
16. Val av styrelseordförande och kassör för en tid av två år växelvis
17. Val av suppleanter
18. Val av revisor och revisorssuppleant samt val av auktoriserad revisionsbyrå för ett år
19. Val av valberedning bestående av minst tre personer
20. Övriga frågor
21. Stämmoprotokollet ska justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas
tillgängligt för medlemmarna
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§ 16 Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte votering, dvs omröstning begärs.
Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas ska till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt,
andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
Personval ska ske med slutna sedlar om någon begär det.
§ 17 Flera verksamhetsgrenar
Ska omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har varje medlem
en röst även om hen har del i flera verksamhetsgrenar.
§ 18 Protokolljustering
Stämmoprotokollet ska justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas
tillgängligt för medlemmarna.
§ 19 Stadgeändring
För ändring av föreningens stadgar erfordras beslut härom på ordinarie stämma med två
tredjedels majoritet av de avgivna rösterna.
Avser beslut ändring av stadgarna avseende försäljning av fast egendom ska beslut om detta
tas på två på varandra följande stämmor med två tredjedels majoritet av de avgivna
rösterna.
Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

---------------------------------------------------Sammanträdesledare
Lars-Erik Blom
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR ÅHS 2017

1 år kvar

Ordförande

Marianne Rocklind

Ledamot
Ledamot
Ledamot

Bo Hellberg
Bertil Lindborg
Kjell Lönnberg

2 år

Ledamot
Ledamot
Ledamot

1 år

Suppleant
Suppleant
Suppleant

Christer Reich
Kjell Grönquist
Britt-Marie Bengtsson

omval
omval
nyval

Ingeman Bengtsson
Per Hållnissa
Lars Sjöholm

omval
omval
nyval

1 år
Revisor
Revisorssuppleant.
Auktoriserad revisor:
där Marie Nordlander åtagit

Gabriel Bartoletti
omval
Göran Markström
omval
Parameter Revision AB
omval
sig uppdraget även för det kommande året.

E.u. för valberedningen:
Karin Marcus, sammankallande
Övriga som ingår i valberedningen är Bengt Andersson, Göran Johansson, Lars-Otto Frick och
Börje Johansson.
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Motion
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Styrelsens svar på motionen om att samfälligheten ska avlägsna olagliga
förbudsskyltar samt förmedla information om gällande rätt.
När det gäller hundar och hästar i vårt område så får styrelsen signaler från medlemmar som
störs av dessa djur. Hundar som springer lösa och skrämmer både stora och små är inte
välkomna på våra badplatser.
Enligt den kommunala ordningsstadgan får varken hundar eller hästar vistas i nedre delen av
stora badparken från 1 maj till 30 september. Trots detta förbud badar både hundar och
hästar bland badgästerna, vilket är oacceptabelt.
Styrelsen har genom sk medborgarförslag två ggr uppvaktat kommunstyrelsen för att få
anordna ett hundbad längst bort i den västra delen av stora badet för att kunna hänvisa
hundägare, som vill bada med sina hundar. Kommunledningen har motsatt sig detta, då man
anser att hundar inte ska blandas med badgäster. På Haninge kommuns hemsida under
rubrik Hundar kan man läsa om kommunens enda hundbad: ”Dalens bad vid sjön Drevviken i
Vendelsö är ett hundbad. Där kan du låta din hund bada. Husse och matte bör inte bada där
men i närheten finns ett bad för er också.”
Samfälligheten får dock på sina privata badplatser anordna hundbad och även förbjuda
hundar under samma tid som kommunen förordar på vårt EU-bad, enligt kommunens
jurister.
I den västra viken på Karlslundsbadet har styrelsen satt upp en skylt, ”Hundbad”, så kan de
som vill bada i fred göra det på den östra delen av stranden.
Vid Utöbryggan finns en skylt ”Hundbad” och även vid båtrampen kan man bada med sin
hund.
I den västra kanten på stora badparken finns en skylt på staketet ”Hundbad”.
Vid Sjövretens bad har det varit svårt att hitta en lämplig plats, då det är ganska gyttjigt
västerut.
Anslag finns på olika ställen i stora badparken att det är förbjudet att ha hundar vid badet
mellan 1 maj och 30 september, däremot har det beklagligt nog inte funnits tidsangivelse på
de små förbudsskyltarna, vilket det gör numera tack vare denna motion.
När det gäller förbudsskylten för hästar vid Ryttarstigen, så har den flyttats till stora
badparken. I de kommunala ordningsföreskrifterna finns ingen tidsangivelse, som det gör
med hundförbudet i badparken.
Enligt Riksförbundet Enskilda Vägar så ger inte allemansrätten någon rättighet att lämna
hästspillning på våra vägar och hänvisar till trafikförordningen. Vi kan inte hindra någon från
att rida på våra vägar, så länge det inte skadar vägen eller skapar någon olägenhet enligt
allemansrätten.
Dock upplever medlemmarna det som en olägenhet att hästspillning påträffas utanför
glasskiosken vid torget eller utanför grinden på våra smala vägar.
Hundägare är ju tvungna att visa hänsyn och plocka upp efter sina hundar och styrelsen
skulle välkomna samma hänsyn av de ryttare som besöker vårt område.
I nästkommande nummer av Havsbladet ska styrelsen se till att ge utrymme för utdrag ur
”Allemansrätten” samt uppmana alla medlemmar att visa hänsyn, så att vi alla små som stora
kan njuta av allt som Årsta Havsbad erbjuder, inte minst sköna bad.
Styrelsen föreslår stämman besluta
-att motionen därmed är besvarad
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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
Medlem får med fullmakt företräda endast en enda frånvarande medlem vid röstning.
Frånvarande medlem får utfärda endast en enda fullmakt för röstning.

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

FULLMAKT
Årsta Havsbads samfällighetsförenings årsstämma 2017-04-25
Röstberättigade deltagare i Årsta Havsbads samfällighetsförenings årsstämma den 25 april 2017 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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Egna anteckningar
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Egna anteckningar
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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

Sommarungdom sökes
Dags att anmäla dig till feriearbete i Årsta Havsbad
Du som är 16-18 år kan få en tids trevligt jobb på hemmaplan!
Ungdomslaget jobbar halvtid på vardagar hela sommaren.
Du arbetar i 3 veckors perioder med början vecka 24.
Vi söker dig som är arbetsvillig, engagerad och verkligen vill göra en
insats för att hålla området rent och snyggt.
Skriv en kort ansökan och berätta om dig själv och när du kan arbeta
(ange veckor). Glöm inte att skriva ditt personnummer, hemadress och
adressen i Årsta Havsbad. Lämna eller posta senast 30 april till
Årsta Havsbads samfällighetsförening
Box 32 Torget, 137 97 Årsta Havsbad
Eller mejla till info@arsta-havsbad.se

Senaste nytt
och annat nyttigt
om Årsta Havsbad
finner du enklast
på samfällighetens
egen hemsida
www.arsta-havsbad.se

