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DAGORDNING
för Årsta Havsbads samfällighetsförenings årsstämma tisdagen 23 april 2019
§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—10

§8

REVISORERNAS BERÄTTELSE Se sidan 12—14.
Revisionsberättelsen är avlämnad till styrelsen, där revisorerna föreslår stämman att
fastställa resultat– och balansräkningen för år 2018. Se sidan 9—10

§9

BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

§ 10

FRAMSTÄLLNINGAR FRÅN STYRELSEN se sid 15

§ 11

§ 13

MOTIONER FRÅN MEDLEMMARNA, 3 st, se sid 21—24
ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA. Valberedningens förslag till
stämman att godkänna ersättningar till styrelsen och revisorerna , se sid 18
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT FÖR 2019

§ 14

BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I STYRELSEN SAMT SUPPLEANTER,

§ 12

Styrelsen föreslår stämman
a) att godkänna styrelsens förslag till budget för 2019, se sid 9 och
verksamhetsplan sid 16—17 samt förslag till underhållsplan, se sid 19
b) att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd (bilaga) för 2019 och
fastställa att en andel i Ga:1 är 3 690 kr att betalas i sin helhet senast den 31
maj, se sid 18

se sid 20

§ 15

VAL AV LEDAMÖTER I STYRELSEN, se sid 20

§ 16

VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE OCH KASSÖR för en tid av två år växelvis, se
sid 20

§ 17

VAL AV SUPPLEANTER, se sid 20

§ 18

VAL AV REVISOR, REVISORSSUPPLEANT SAMT VAL AV AUKTORISERAD
REVISIONSBYRÅ för ett år, se sid 20

§ 19
§ 20

VAL AV VALBEREDNING bestående av minst tre personer
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 2018
Styrelse
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamöter:

Mattias Lindmark
Lars Sjöholm
Christer Reich
Britt-Marie Bengtsson
Tille Tsiouras
Ingeman Bengtsson
Bo Holmberg
Per Hållnisssa
Ola Ramqvist
Benny Brandefalk
Björn Larsson

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 2018 haft 12 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 Mattias Lindmark, Christer Reich och Lars Sjöholm. Årets frågeställningar har kunnat
hanteras på styrelsens möten och Au har därmed inte behövs agera.

Ansvarsfördelning
Ledamöter i styrelsen har speciella ansvarsområden utöver sin befattning:
Mattias Lindmark
Lars Sjöholm
Christer Reich
Britt-Marie Bengtsson
Benny Brandefalk
Ingeman Bengtsson
Ola Ramqvist
Tille Tsiouras
Per Hållnissa
Bo Holmberg

Hemsida, Trafikverket, anläggningsbeslut, kommun, planärenden
Mark & Park samt brevlådor
Ekonomi, avtal och hyresgäster
SRV & LMV
Byggnader
Vägar, trappor, diken och dagvatten (support Björn Larsson)
Trafik och parkering
Båtbryggor
Badbryggor och stränder, vattenprover
Elanläggningar

Verksamhetsområden
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 2018
Även under 2018 har sedvanligt löpande underhåll utförts i huvudsak underhåll av våra anläggningar
såsom bryggor, byggnader, vägar, parkeringar samt våra grönområden. 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 var16 st.
Resultaträkningen för året återfinns på annan sida i årsmöteskallelsen. Årets resultat påvisar en vinst i
verksamheten om 1145000 kr. Detta beror främst på att vi tack vare den mycket varma sommaren hade
mycket större parkeringstäkter än vad som budgeterats samt att styrelsen arbetat för att hålla
kostnaderna nere och skapa likviditet inför kommande behov. Att snön lyste med sin frånvaro under
november och december medför också mindre kostnader för snöröjningen.
Samfälligheten har haft stor nytta av det arbete som utförts av våra ”gubbs” för en låg timpenning.
Inköpta entreprenörer skulle ha blivit väsentligt dyrare.
I början av 2018 upptog föreningen ett banklån, enligt ett tidigare stämmobeslut. Lånet är säkerställt
med pantbrev i fastighet (Båtklubbens hus) vilket medför en betydligt lägre ränta än lån utan pantbrev,

Underhåll – löpande och periodiskt
.

DAGVATTEN = regn- och smältvatten
Arbetsgruppen som bildades i maj 2014 består nu av sex medlemmar under ledning av Ingeman
Bengtsson.
De områden som kommunen ska återställa efter VA-grävningarna är i stort sett färdiga. Det
återstår nu endast några mindre efterarbeten.
Under året har ett flertal större arbeten genomförts vid bl a Idrottsvägen1-3, Idrottsvägen 14, Sven
Wallanders väg 44 och fram till vändplan, området mellan Blockstigen och Mellanstigen, Flottans
plan, Gamla vägen, Torgvägen och Materialgårdsvägen.
En kamera har införskaffats för att kunna filma och dokumentera våra dagvattenledningar och
skapa ett digitalt verktyg. Detta för att förenkla framtida arbete.
Periodiskt underhåll har under 2018 uppgått till 341 867 kr (398 029 kr) och det löpande
underhållet till 103 160 kr (7375 kr).

MARK & PARK
Vår Tillsynsman har tillsammans med gubbs under året genomfört slyröjning och markunderhåll,
samt avverkat träd som dött eller varit på väg att falla och därmed utgjort en risk.
Efter de omfattande VA-grävningarna har träd fått sina rotsystem avgrävda eller skadade vilket
medfört att träd inte klarat sig, speciellt efter den torra sommaren. Det har medfört att vi fått
avverka ett antal träd.
Under hösten har områdesansvarig tillsamman med en arborist genomfört en inventering av våra
träd på samfällighetens mark och parkområden. Utifrån detta har en skötselplan tagits fram som
ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med våra grönområden.
En genomlysning av våra gemensamma ytor har påbörjats då det finns ett antal oklarheter vad
gäller gränser mellan enskilda fastighetsägare och samfälld mark: Främst är det där
tomtgränsmarkeringar ser ut att saknas.
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VÄGUNDERHÅLL, SNÖRÖJNING OCH TRAPPOR
Farthinder har utplacerats på ett antal nya ställen.
Kommunen har, på aktuella platser, återställt de ytor som tidigare haft asfaltsbeläggning. De
entreprenörer som finns att tillgå kräver en viss sträcka för att lägga asfalt innehållande grus, sk
YIG. Tyvärr är våra vägsträckor för korta för det och styrelsen har därför varit tvungna att
acceptera vanlig asfalt på dessa sträckor. De sträckor som berörs är ett fåtal branta backar där
vanligt grus spolas bort vid regn.
Sommarstigens parkering har hyvlats och dränerats varefter nytt material har lagts på. Vid
Fregattvägen och Elektiska gatan har kommunen byggt en ny trappa för att ersätta den gamla.
Trappan är ännu inte besiktigad och godkänd av styrelsen.
En gångväg mellan Videnäsvägen och Djupdalsvägen har färdigställts. Gångvägen har fått en sk
flis-beläggning.
Under året har åtgärder som bl a snöröjning, sandning, lagning av ”potthål”, hyvling och
dammbindning genomförts löpande.
Periodiskt underhåll uppgick 2018 till 138 186 r( 184 589 KR) och löpande underhåll till 50 816 kr
(43 301 kr).

BYGGNADER
En oberoende ventilationskontroll (Ovk) har genomförts i restaurangbyggnaden. Intyg om
genomförd besiktning finns nu på plats i lokalen.
Våra pumphus är tömda då de ej längre fyller något behov: Vattenverk 1 har anpassats för att
kunna förvara sand och grus till våra vägar.
De planerade renoveringarna av Båtklubbens hus har skjutits fram till 2019.
Torgbyggnaderna har delvis fått ny panel. Hängrännor och tak har bytts ut. Brännskadan på
bastun på stora stranden har åtgärdats.
Byggnaderna ses över löpande och renoveringar, stora som små, tillkommer löpande.
Periodiskt underhåll uppgick till 222 589 kr (550 574 kr) och det löpande underhållet till 21 551
kr (20 127 kr).

BRYGGOR
Under året har vi genomfört två dykningar kring våra bryggor då vi inte vill riskera skador när våra
badgäster hoppar i. Trycket på, framför allt, våra badbryggor har varit mycket hårt under den varma
sommaren. Det har givetvis även inneburit extra hårt tryck på vår badpark och ansvar har legat på
kommunen att tömma Bajamajorna.
Båtstigens stora brygga: Flytpontonen har återställts och pålning mellan stenkistor och öppningen
mellan stora bryggan och flytbryggan i avsikt att minska vågsvallen i hamnbassängen. Förstärkning och
utbyte av murkna, bärande, reglar och även däck på stora bryggan. Återställningsarbetet har betalats ur
HSB’s egen budget.
Vår Bostads båthamn: Förstärkning och utbyte av, bärande, reglar och däck vid tillträdesdelen (den
kvarstående delen av gamla bryggan). Förbättring av förtöjningsarrangemang.
Karlslund Östra pålbryggan: Förstärkning av bärande reglar och upptagning av yttre bryggdelen har
genomförts.
Samtliga flytbryggors förtöjningar har kontrollerats med dykare och skadade delar har bytts ut. Översyn
av badstegar, kompletterande livbojar och varningsbojar har satts upp. Förbuds och varningsskyltar har
kompletterats och skydd för att förhindra klämrisk har monterats.
Badbryggor: De dykningar vi genomfört samt ett olyckstillbud vid Flatenbadet har föranlett att styrelsen
beslutade genomföra en säkerhetsbesiktning av den sk hopptornsbryggan (östra badbryggan).
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Besiktningarna har genomförts av Svenska livräddningssällskapet och Södertörns brandförsvarsförbund.
Den konstruktion och den förtöjning den nuvarande bryggan har bedöms undermålig och mycket
riskfylld varför styrelsen har inlett processen med att byta bryggan. Ansvarig, Per Hållnissa, har lagt ner
enormt mycket tid och fått dels Sara Sjöström att vara ambassadör för den nya bryggan men även
Haninge kommun att bevilja sitt största bidrag någonsin. Process med tillstånd från Länsstyrelsen
startades för att försäkra oss om att nödvändiga tillstånd finns på plats.
Det periodiska underhållet för bryggor uppgick till 84 803 kr (113 303 kr) och det löpande underhållet
till 2 590 kr (303 kr).

El
På grund av storm hade en luftledning skadats av nedhängande grenar. Kabeln har reparerats och
nedhängande grenar utmed luftledningarna har tagits bort. Det har även röjts sly utmed luftledningarna
till gatubelysningen. Flera trasiga lampor och en armatur har bytts ut.
Felsökning har skett vid Vår Bostads väg då ett stort område slocknade helt under hösten. Orsaken till
mörkret var kabelfel och den gamla kabeln har bytts ut mot en ny.
Enligt önskemål och krav har belysning ordnats vid brevlådorna vid Flottans plan. Detta för att tidningsoch postbud samt de boende ska se namn på brevlådorna även i mörker.
Elförbrukningen har uppgått till 232 737 kr (252 488 kr) och det löpande underhållet till 28 907 kr
(45 500 kr).

Drift och Administration mm
LÖNER OCH MÖTESERSÄTTNINGAR
Ordföranden i samfällighetsföreningen har uppburit ett fast arvode på 3.500 kr/månad och
styrelsens vice ordförande 1000 kr/månad och sekreterare 1.500 kr/månad. Kassören har
uppburit ett fast arvode på 2.500 kr/månad. Övriga styrelsemedlemmar har erhållit 4.000:-/år som
ett grundarvode.
Dessa arvoden är beslutade av styrelsen efter den budgetram på 130.000 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 dagvattengruppen 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 2018.
Redaktör har fortsatt varit Marianne Rocklind och för form och layout står Claes Andersson.
En tidning kostar c:a 50.000 kr inkl. löner, tryck och porto. Annonsintäkterna för varje tidning
varierar mellan 15.000 kr och 25.000 kr. Sommarnumret får flest annonser. Den totala kostnaden
för information är 70.799 kr ( 67.000 kr) för år 2017.
Styrelsen informerar på 3 sätt. Via hemsidan, via anslagstavlorna och via Havsbladet.
Facebook är inte en informationskanal, vare sig till eller från styrelsen.
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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.
Sommarens besökare på våra parkeringsplatser gav oss intäkter på 652 212 kr (228 506 kr) . Till
det ska läggas 180 999 kr (174 999 kr), som vi som hyr platser har betalat in.
Vi har iordningställt parkeringen vid Skogsråstigen med nytt plank och skylt för SMS-betalning då
våra nuvarande parkeringsplatser inte räcker till under varma sommardagar.
Vid Materialgården har antalet platser utökats.
Sommarungdomarna har måla markeringar på parkeringsplanken vid badparkeringen så fler
gäster kan tas emot.
Nya parkeringsskyltar har monterats upp på de platser som våra medlemmar hyr och vid
Mellanstigen har parkeringsplanket reparerats.

BREVLÅDOR OCH POSTBOXAR
Under året har ett 30-tal nya brevlådor satts upp.
Förfrågan om mer säkra lådor/boxar har inkommit och styrelsen har påbörjat en utredning och
detta är möjligt och var de i så fall ska placeras.

MEDLEMSREGISTER OCH BOKFÖRING
I den ekonomiska förvaltningen, som sköts av EREKO AB, ingår även att hålla föreningens register
uppdaterade. Kostnaden för år 2018 är 129 190 kr (125 862 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
Styrelsen kan inte, och får inte, lämna ut kontaktuppgifter till andra fastighetsägare. Det är därför
att yttersta vikt att själv byta kontaktuppgifter med sina grannar.

FÖRVALTNINGEN
Vår tillsynsman Kenneth Breime har några trogna ”gubbs” till sitt förfogande att handleda samt alla
sommarungdomar. Vi har som vanligt kunnat erbjuda många ungdomar från området enklare
sommararbete.
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 brygg-jobb till
slyröjning och trädfällning. dagvattenarbeten och grävning för LTA-arbeten har vi dock fått anlita
några entreprenörer.

KÖP AV TJÄNSTER FRÅN NÄRSTÅENDE FÖRETAG
Efter beslut på årsmötet 2011 redovisar vi här de tjänster styrelsen köpt från närstående företag.
Under 2018 har inga köp skett.
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Styrelsens framställan till årsstämman 2019
Som Ni kunnat läsa i både verksamhetsberättelsen för 2018 och i Verksamhetsplanen för
2019 har styrelsen känt sig tvingade att agera i frågan om Östra badbryggan. Vårt beslut
har grundat sig i dels de externa riskbedömningar som gjort samt den korta tid vi fått
tillstånds från Länsstyrelsen att arbeta i vattnet. Detta i kombination med att bidraget från
Haninge kommun om 750 000 kr bara gäller i år har varit grunden för styrelsens beslut att
inleda bytet av bryggan.
Även fast vi får det största bidraget Haninge kommun någonsin betalat ut så är det en
avsevärd kostnad för oss i samfälligheten. Vi har därför tittat på möjligheten att söka
ytterligare sponsorer. Som draghjälp har Sara Sjöström tackat ja till att vara ambassadör för
bryggan.
Styrelsens tanke är att sponsorerna får en plakett på en ny anslagstavla vid Torget samt en
mindre plakett på staketet på bryggan, Sponsorspaketen är tänkta att kosta mellan 10 000
kr och 30 000 kr och vi ska primärt vända oss till företag som har en koppling till Haninge.
Detta medför dock att vi låter företag synas i vårt område.
Styrelsens fråga till stämman:
Är det stämmans åsikt att styrelsen ska arbeta vidare med sponsringspaket för bryggan och
med plaketter placerade enligt ovan?
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Verksamhetsplan/Budgetkommentarer
Styrelsen har som målsättning att även detta år hålla den föreslagna budgeten utan att höja
samfällighetsavgiften för 2019. Det blir då sjätte året i rad som samfällighetsavgiften är 3.690 kr
för de medlemmar som tillhört de bägge gemensamhetsanläggningarna.
Dagvattensystemet och bryggor är den i särklass största kostnaden framöver.
Kostnaden för det periodiska underhållet planeras till 1 672 500 kr (1 126 000 kr för 2018) enligt
bilagt budgetförslag plus löner och sociala avgifter.
EREKO kommer att fortsätta arbetet med vår ekonomiska förvaltning för c:a 140.000 kr (140 000
kr)
Nedan kommenteras speciellt de poster i vårt budgetförslag som kommer att prägla
verksamhetsåret 2019. 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. Det sköts av styrelsen
tillsammans med adjungerade. Stämman 2018 gav styrelsen i uppdrag att utreda en eventuell
förvaltare. Den utredningen pågår. Styrelsen vill dock ha mer än 1 år som beslutsunderlag.
Vår tillsynsman Kenneth Breime arbetar 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 16+-tal ungdomar i arbete under sommaren 2019.
Förvaltningens driftskostnader har budgeterats till 300 000 kr (150 000 kr) för år 2019. Detta
innefattar inköp av en ny fyrhjuling som behövs för att kunna hålla våra vägar öppna även
vintertid.

Byggnader

Bastubyggnadens panel behöver bytas under året och Båtklubbens hus ska få nytt tak inkl
hängrännor. Fastigheten behöver även målas.
Materialgården behöver en ny skjutdörr för att motverka stölder samt att byggnaden behöver
målas.
Vattenverk 1 behöver en översyn av fasaden.
Periodiskt underhåll är budgeterat till 300 000 kr (178 000 kr) och det löpande är budgeterat till
20 000 kr (20 000 kr)

Mark & Park

Utifrån den framtagna skötselplanen genomförs avverkning av skadade eller sjuka träd samt träd
på samfälld mark vilka riskerar att falla över fastigheter.
Vid gångstigar och vägar, samt runt parkeringsplatser beskärs träd, med döda eller skrymmande
grenar. Slyröjning ingår. Detta görs med egen arbetskraft alternativt arborist.
Bekämpning av Björnloka och Parkslid genomförs. Detta behöver göras ett par gånger per år under
minst 4 år för att utrota växten.
Pollarna vid Torget ska återmonteras. Dessa försvann i samband med arbetena utmed Årsta
havsbadsvägen. Det har medfört att bilar körs upp och parkeras på torget.
Genomgången av den samfällda marken och gränsdragningar fortgår i samarbete med
parkeringsansvarig.
Periodiskt underhåll är budgeterat till 130 000 kr (250 000kr) och löpande underhåll till
40 000 kr (50 000 kr).
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Vägunderhåll, snöröjning och trappor
Kommunen är klara med sina arbeten och vi har nu tagit över vägarna igen. Under 2019 kommer
vi fortsätta med sedvanligt underhåll, såsom snöröjning, sandning, lagning av ”potthål”, hyvling
och dammbindning etc.
Periodisk underhåll 100.000 kr (160 000 kr)
Löpande underhåll 100 000 kr (80 000 kr)

Trafik och Parkering

Arbetet med att byta ut parkeringsskyltar på de platser våra medlemmar hyr fortskrider. Vi
kommer beställa nya skyltar där skyltar saknas. Våra gemensamma parkeringar ses över och
eventuella brister åtgärdas där så behövs.
Vägnamnsskyltar som är skadade eller saknas kommer åtgärdas.

OBS! Med giltig blå eller röd parkeringsbricka kan alla medlemmar/gäster parkera gratis i max 7
dygn på icke hyrda p-platser inkl. våra betalparkeringar.
Budgeterad kostnad för 2019 är 30.000 kr (30 000 kr)

Bryggor
Styrelsen har haft att ta ställning till att antingen forsla bort den befintliga östra badbryggan eller
att inleda arbetet med en ny brygga. Mot bakgrund av de gjorda säkerhetsbedömningarna,
bidraget från kommunen samt att Länsstyrelsen gett oss ett kort tidsfönster för att genomföra
arbeten i vattnet har styrelsen, i januari 2019,beslutat inleda arbetet med en ny brygga. Kostnaden
för den nya badbryggan uppgår till 1 658 000 kr varav kommunen beviljat bidrag om 750 000 kr.
Styrelsen kommer göra en framställan till stämman om att söka externa sponsorer för att minska
vår kostnad.
Dykningar ska fortsätta ske kring våra bryggor 2 ggr/år för att säkerställa att vi inte har några
skaderisker under vattenytan.
Årligen återkommande löpande underhållsarbete (upptagning/återmontering av badstegar och
badbojar) besiktningar och tillsyn med smärre reparationer.
Periodiskt underhåll på 952 550 kr (138 000 kr) är budgeterat för 2019. Det löpande underhållet
är budgeterat med 10 000 kr (10 000 kr).

Dagvatten
Arbetet med att rita in vårt dagvattennät digitalt fortgår. Kommunen har under sitt VA-arbete tagit
bort, och inte återställt, ett stort antal distansmarkeringar vilka vi ska försöka återställa.
Dagvattengruppen har en åtgärdslista med ett antal projekt som man arbetar med att lösa
löpande. Nya projekt tillkommer under resans gång.
Vi har budgeterat för det periodiska underhållet 170 000 kr (400 000kr) och för det löpande
underhållet 175 000 kr (200 000 kr)

El

Rensning av grenar utmed Årsta havsbadsvägen är återkommande för att frilägga den luftburna
ledningen. Inga övriga större arbeten är planerade under 2019. För att framöver få en enhetlig
belysning i hela området hör den gamla belysningen med trästolpar och kvicksilverlampor bytas ut
till stålstolpar och LED-armaturer. Arbetet med detta planeras med start 2020.
Löpande förbrukning av el är budgeterat till 230.000 kr ( 230 000 kr).
Löpande underhåll är budgeterat till 50 000 kr (85 000 kr)
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Valberedningens förslag till ersättningar
till styrelse och revisorer
1. Arvode för föreningens administration 130 000 kr (130 000 kr)
2. Mötesersättning om 500 kr per styrelsemöte och för annat protokollfört möte för
styrelsens medlemmar och suppleanter. (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 2019
Debiteringslängd för Årsta Havsbads

samfällighetsförening 2019-01-01 - 2019-12-31
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 årets debitering skall betalas senast 31/5. Beloppet skall sättas in på
samfällighetens bankgiro 5955-1267.
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 debiteringslängd
att debiteringen av andelsavgifter avseende 2019 skall ske enligt förslag ovan med
3.690 kr för andelstal 1, som i sin helhet ska vara betald med sista betalningsdag 31
maj 2019.
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Valberedningens förslag
§ 14 Valberedningens förslag om antal ledamöter i styrelsen samt
suppleanter vid stämman 2019
Valberedningen föreslår att 5—7 ledamöter och 2—4 suppleanter väljs till styrelsen för 2019
(se stadgarna § 5).

§ 15-18 Valberedningens förslag på ledamöter, suppleanter och revisorer
vid stämman 2019
§ 15-16 Ledamöter:
Mattias Lindmark, ordförande
Kassör
Britt-Marie Bengtsson
Ingeman Bengtsson
Lars Sjöholm
Bo Holmberg
Tille Tsiouras

1 år kvar
vakant
omval 2 år
omval 2 år
1 år kvar
1 år kvar
1 år kvar

§ 17 Suppleanter:
Per Hålnissa
Ola Ramqvist
Benny Brandefalk
Björn Larsson

omval
omval
omval
omval

1
1
1
1

år
år
år
år

§ 18 Revisorer:
Parameter Revision – Nordlander
Gabriel Bartoletti

auktoriserad revisor

omval 1 år
omval 1 år

§ 18 Revisorssuppleant;
Göran Markström

omval 1 år

När denna kallelse går i tryck har valberedningen ännu inte hittat någon kandidat till
kassörsrollen. Arbetet fortskrider.
Valberedningen bedömer också att man behöver vara fler som deltar i beredningsarbetet.
Detta för att få ett bredare kontaktnät att söka kandidater i.

Årsta havsbad 2019-03-17
Börje Johansson

Sara Isman

Erik Littorin
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MOTION NR 1
Motion till Årsta Havsbads Samfällighetsförenings Årsmöte den
23 april 2019, angående nyttjande av Samfällighetens fastighet
kallat ”båtklubbens hus”
Bakgrund
Idag har båtklubben någon slags exklusiv nyttjande rätt av ”Båtklubbens hus”, med undantag
för att huset hyrs ut vid behov till övriga verksamheter eller samfällighetens medlemmar.
Kostnader såsom underhåll, anslutning av V/A etc bekostas av Samfälligheten. Intäkter vid
uthyrning tillfaller Båtklubben, inte samfälligheten. Enda kostnaden för Båtklubben är
löpande el och vatten. Dessutom nyttjas tomten, som ägs av samfälligheten, oftast för privat
ändamål av olika slag, vilket har påtalats gång på gång för sittande styrelser utan större
framgång.
Förslag
För att skapa rättvisa och ett jämlikt nyttjande av samfällighetens resurser så bör
förutsättningarna för denna fastighet förändras, som alt:




vara en allmän fastighet som skall kunna nyttjas av alla verksamhetsområden och
föreningar på lika villkor. Uthyrningen tas över av den som har ansvaret för
föreningsgården och pengarna tillfaller samfälligheten
skapa någon slags av ungdomsverksamhet, all övrig verksamhet styrs till
föreningsgården
sälja fastigheten och använda pengarna till nödvändiga förbättringar inom vår
samfällighet, tex dagvatten eller belysning

Förslag till beslut: Beslut skall fattas om att nuvarande nyttjande av fastigheten inte är
optimal eller jämlik för alla medlemmar, och att under kommande år överlåta till styrelsen
att komma med förslag på hur nyttjandet skall se ut i framtiden, för att tillgodose och främja
alla medlemmars bäst.
Årsta havsbad 31 januari 2019
Mikael Isaksson
SB 8:477

Styrelsens svar på motionen
Årsta havsbad utvecklas ständigt och antalet föreningar i vårt område har ökat. Styrelsen ser
ett behov av att, överlag, se över hur samfälligheten kan stötta föreningarna och därmed
kunna bidra till ett aktivt föreningsliv på lika villkor. Vi har idag begränsat med fastigheter
och mot bakgrund av det bör vi behålla fastigheten för eventuellt kommande behov.
Samfälligheten kan inte själva bedriva ungdomsverksamhet dock.
Styrelsens förslag till beslut:
Styrelsen yrkar bifall till motionen och att till stämman 2020 inkomma med förslag om
förslag kring hur samfälligheten ska bidra till ett aktivt föreningsliv.
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MOTION NR 2
Motion till Årsmötet 2019 för avhandling av resultatet 2018
Jag uppmanar styrelsen att grundligt undersöka möjligheten att skaffa en förvaltare för
vår samfällighet. Jag konstaterar som boende långa perioder i Årsta Havsbad att allt fler nu,
när vatten och avlopp dragits in, flyttar ut permanent. Jag konstaterar vidare intresset från
fastighetsägarna är lågt att delta i de gemensamma uppgifterna som vi har att lösa inom
föreningen.
Det finns inte längre några idealister som är intresserade att ta på sig uppgifter för att
hålla kostnaderna för fastighetsägarna nere. Snart finnsinte heller några pensionärer av den
gamla skolan kvar och jag är helt övertygad om att de kommande pensionärerna kommer
kräva ersättning timme för timme om de åtar sig några gemensamma uppgifter.
Följer man med diskussionerna på Facebook Speaking Corner, en icke officiell kanal in
till styrelsen, så förfäras man av den låga kunskapsnivå som finns kring vår förening och
dess åtagande mot oss själva som fastighetsägare. Man far då ut i alla möjliga osakliga
anklagelser mot styrelsen och deras sätt att sköta sitt arbete. I alla lägen är det enligt min
uppfattning alltid bäst att gå direkt till styrelsen med sitt problem och inte lyssna på alla
olika oftast felaktiga uppfattningar på hemsidan.
En förvaltare förvaltar, i det dagliga, samfälligheten efter styrelsens direktiv. Vilken i sin tur
får sina direktiv och uppgifter av oss fastighetsägare på stämman. Det betyder att styrelsen
avlastas stora delar av det dagliga arbetet. Det är då lättar att få ihop en styrelse. Inget
hindra att det precis som idag finns undergrupper som löser delar av uppgifterna på ideell
grund för att hålla föreningens kostnader nere.
Med en förvaltare så får man en person som tar båda sidornas parti vid olika diskussioner.
Gör styrelsen fel så får de veta det lika väl som fastighetsägaren får veta när den har fel. Det
betyder att det finns en kanal som man alltid kan vända sig till när tveksamheter uppstår.
Att skaffa en förvaltare är troligen en lång process – ett kanske två år. Men bör samtidigt
se över stadgarna med tanke på att så många nu flyttar ut permanent. Helt nya krav kommer
ställas. En förvaltare kostar troligen 7-800 tusen per år vilket då betyder 1000:- mer i avgift.
Den 1000-lappen lägger jag gärna på att få ordning, lugn och ro i vårt fina Årsta Havsbad.
2019 01 30
Årsta Havsbad
Med vänlig hälsning och förhoppningen om en förvaltare!
Stig Forsberg
Stadsberga 8:4

Styrelsens svar på motionen:
Årsstämman 2018 gav styrelsen i uppdrag att utreda behovet/möjligheten av en förvaltare.
2018 var det första året då vi inte hade sommarvattnet att ta hänsyn till samt det första året
på länge utan VA-frågor. Det är styrelsens uppfattning att 1 års historik är för kort tid att
grunda ett beslut om förvaltare på.
Styrelsens förslag till beslut:
Styrelsen föreslår stämman att hänvisa motionen till det beslut om utredning som togs 2018
och be styrelsen komma med förslag till stämman 2020.
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MOTION NR 3
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.
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.
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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
”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
Kicki Nordell
Catrine Johansson
Alvsta 7:187
Alvsta 7:188
Alvsta 7:196
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsens svar på motion om Hamnbacken:

Vi instämmer till fullo i att en sk Y1 (dvs asfaltsbeläggning innehållande grus) beläggning är att föredra.
Av den anledningen har styrelsen haft flera möten med både kommunen och entreprenörer, NCC och
Peab. De entreprenörer som finns att tillgå lägger dock inte den typen av beläggning på så korta
sträckor. Styrelsen har då haft att välja på rent grus alternativt asfalt. En ren grusbeläggning spolas bort
vid regn och skulle därmed innebära stora kostnader, under oöverskådlig tid, för samfälligheten. För att
bedöma det utförda arbetet har styrelsen konsulterat Riksförbundet enskilda vägar som bedömer att
beläggningen är den mest lämpade för den berörda backen.
Årsta Havsbads vägnät är 1,6 mil och består nästan till fullo av grusvägar. Backarna i Kuttervägen,
Kostervägen, Typografstigen och Hamnbacken har sen lång tid tillbaka haft en form av
asfaltsbeläggning för att förhindra att backarna ”regnar bort”. Efter VA-grävningarna har kommunen ett
ansvar att återställa våra vägar och backar, vilket nu har skett med den mest lämpade beläggningen
varför kommunen inte har någon skyldighet att betala om stämman beslutar göra om arbetet i
Hamnbacken.

Styrelsen föreslår stämman besluta:
-

att avslå motionen av de skäl som anförts ovan
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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 2019-04-23
Röstberättigade deltagare i Årsta Havsbads samfällighetsförenings årsstämma den 23 april 2019 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)

sidan 25

årsta havsbads samfällighetsförening  årsstämma 2019
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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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Vi i Årsta Havsbad
Vi alla fastighetsägare i Årsta Havsbad är medlemmar i
samfälligheten. Det ger oss både rättigheter och skyldigheter.
Tillsammans äger vi områdets alla bryggor och byggnader
såsom föreningsgården, restaurangen, butiken, torgets längor,
Årstastugan, materialgården samt stora grönområden.
Vi kan njuta av såväl små som stora badplatser, ta en svängom
på dansbanan, spela tennis eller nyttja bastun.
Som medlem är du skyldig att, förutom betala
samfällighetsavgiften varje år, även informera dig om vad som
händer och vilka regler som gäller.
På hemsidan i den vänstra menyraden hittar du bl a trivselregler
och parkeringsreglemente som ska följas.
Styrelsens informationskanaler förutom hemsidan är vår tidning
Årsta Havsbladet, samt våra 8 anslagstavlor som finns utspridda
i området.
Det finns 823 fastigheter i området och av dessa är det c:a 200,
som är permanentbostäder. Det lär bli fler nu när kommunalt VA
gjort sitt intåg.
Vill du veta mer om Årsta Havsbad och dess historia kan du läsa
Richard Roosvalls ”Visionen om Årsta Havsbad”, som du hittar i
den vänstra menyraden under rubriken ”Historik”.
2019-03-01 / Styrelsen

Senaste nytt

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

