Kallelse till 2018 års stämma
i Årsta Havsbads samfällighetsförening

”Ljuvlig är sommarnatten, blånande vikens vatten….”.

Foto Peter Knutson

Onsdagen den 25 april kl. 19.00
Aulan i Fredrika Bremerskolan, Dalarövägen 64, Handen
Tag med hela denna kallelse!
Personnamn och fastighetsbeteckning uppges vid entrén
för avprickning i röstlängden.
Fullmakt finns på sidan 27.
OBS kom i tid, avprickning sker från kl 18,30.
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för Årsta Havsbads samfällighetsförenings årsstämma onsdagen 25 april 2018
§1

FRÅGA OM STÄMMANS BEHÖRIGA UTLYSANDE

§2

VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN

§3

VAL AV SEKRETERARE FÖR STÄMMAN

§4

VAL AV TVÅ JUSTERARE, TILLIKA RÖSTRÄKNARE

§5

GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

§6

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§7

STYRELSENS BERÄTTELSE, RESULTAT– OCH BALANSRÄKNING Se sid 4 - 13.

§8

REVISORERNAS BERÄTTELSE Se sidan 15 – 18.
Revisionsberättelsen är avlämnad till styrelsen, där revisorerna föreslår stämman att
fastställa resultat– och balansräkningen för år 2017. Se sidan 12 – 13.

§9

BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

§ 10

FRAMSTÄLLNINGAR FRÅN STYRELSEN, se sid 19

§ 11

§ 13

MOTIONER FRÅN MEDLEMMARNA, inga motioner har inkommit.
ERSÄTTNING TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA. Valberedningens förslag till
stämman att godkänna ersättningar till styrelsen och revisorerna, se sid 24
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT FÖR 2018

§ 14

BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I STYRELSEN SAMT SUPPLEANTER,

§ 12

Styrelsen föreslår stämman
a) att godkänna styrelsens förslag till budget för 2018, se sid 12 och
verksamhetsplan sid 20 — 23 samt förslag till underhållsplan, se sid 25
b) att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd (bilaga) för 2018 och
fastställa att en andel i Ga:1 är 3 690 kr att betalas i sin helhet senast den 31
maj, se sid 24
se sid 26

§ 15

VAL AV LEDAMÖTER I STYRELSEN, se sid 26

§ 16

VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE OCH KASSÖR för en tid av två år växelvis, se
sid 26

§ 17

VAL AV SUPPLEANTER, se sid 26

§ 18

VAL AV REVISOR, REVISORSSUPPLEANT SAMT VAL AV AUKTORISERAD
REVISIONSBYRÅ för ett år, se sid 26

§ 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 2017
Styrelse
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamöter:

Marianne Rocklind
Bo Hellberg
Christer Reich
Britt-Marie Bengtsson
Kjell Grönquist
Bertil Lindborg
Kjell Lönnberg
Ingeman Bengtsson, ersättare nr 1
Per Hållnissa, ersättare nr 2
Lars Sjöholm, ersättare nr 3
Mikael Isaksson, ersättare nr 4

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 2017 haft 10 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, som haft 5 au-möten under året.

Ansvarsfördelning
Ledamöter i styrelsen har speciella ansvarsområden utöver sin befattning:
Marianne Rocklind
VA-etableringen, Information o Havsbladet samt sommarvattnet
Bo Hellberg
Mark, park, vattenområden inkl. bryggor samt underhållsplanen
Christer Reich
Ekonomi, avtal och hyresgäster
Britt-Marie Bengtsson SRV
Kjell Grönquist
Byggnader
Bertil Lindborg
Dagvatten och diken
Kjell Lönnberg
Trafik och parkering samt försäkringar
Ingeman Bengtsson
Vägar, snöröjning och trappor
Per Hållnissa
Vattenprover, tillsyn av badområdet
Lars Sjöholm
Brevlådor och postboxar
Mikael Isaksson
Elansvarig

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 2017
Även under 2017 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, 24 st, hade som uppdrag denna sommar
att måla alla våra bommar och ett antal byggnader; föreningsgården, butiken, Telehuset och stora delar
av torgets längor samt staket mm.
Den största uppmärksamheten har även under 2017 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 att kommunen åtgärdar de brister som uppstått vid VA-grävningarna och påtalar
detta, vilket skett i flera brev till Haninge kommun och Trafikverket där ÅHS initierat möten för att
komma tillrätta med problemen. Alla fastighetsägare har fått en s.k. dagvattenrabatt på c:a 30.000
kr från Haninge kommun, som drar av den summan på anslutnings-avgiften 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 1 180 310 kr ( underskott 158.541 kr). Det beror på
anslutningsavgifterna till våra gemensamma byggnader som med grävningsarbeten totalt gått på 1,3
milj. Stora utgifter har även varit utbyggnaden av föreningsgården med vattentoalett och nytt kök samt
en hög vattenräkning från Haninge kommun, då vårt eget vatten inte räckte till denna torra sommar.
Sjörensarn, som skött vårt vattensystem har fått jobba hårt med alla läckor, vilket syns på kostnaden för
vårt vatten. De har nu avslutat sitt arbete och stängt av vårt sommarvatten.
Då hela Årsta Havsbad varit kommunens arbetsområde under lång tid har vi inte kunnat åtgärda
problemen med dagvattnet förrän nu. Det finns ett uppdämt behov av åtgärder och vissa arbeten
gjordes senhösten 2017, vilket gjorde att budgeten överskreds.
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 och löner för det
periodiska underhållet men haft en låg kostnad för snöröjning och låga kostnader för brygg- och
byggunderhåll.
Styrelsens VA-grupp har regelbundet träffat de tjänstemän på kommunens VA-enhet, som är ansvariga
för Årsta Havsbads VA-utbyggnad. Vid dessa möten deltar även representanter från Föreningen Bevara
Sommarstaden Årsta Havsbad och Årsta Havsbads Fastighetsägareförening.

Underhåll – löpande och periodiskt
VATTENSYSTEMET
Under 2017 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. 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.
I oktober hade alla fastigheter möjlighet att koppla på kommunalt VA och vid årsskiftet hade 511
fastighetsägare installerat sin LTA-brunn.
Den 23 oktober stängdes sommarvattnet av för alltid – en epok i Årsta Havsbads historia är slut.
Sommaren var torr och grundvattennivån låg, så våra egna brunnar räckte inte till, vilket gjorde att
samfälligheten var tvungen att köpa in vatten från kommunen för hela 75.000 kr trots att ordföranden
förhandlade bort en tredjedel av kostnaden.
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I midsommarveckan råkade vi ut för ett falskt larm, där hälsovårdsmyndigheten beordrade styrelsen att
informera medlemmarna i Karlslund att dricksvattnet vid provtagning från vattenverk 2, visat sig vara
otjänligt. Däremot var alla prov ute i Karlslund helt godkända. Nytt prov togs omedelbart efter beskedet
och det visade att vattnet denna gång var helt OK utan ens en anmärkning och detta med bara ett par
dagars mellanrum. Alla övriga vattenprover har varit godkända.
Kostnaden för sommarvattnet uppgick till 782.988 kr (538.392 kr)
Badvattnet har under 2017 varit av bra kvalité vid de tre provtillfällen, som Södertörns Miljö- och
Hälsoskyddsförbund kräver av oss.
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.

DAGVATTEN = regn- och smältvatten
Arbetsgruppen som bildades i maj 2014 består nu av sju medlemmar som har haft 9 möten under
2017 – dessutom har Marianne Rocklind medverkat.
En grupp från ÅHS och kommunen har gått syn på våra vägar. Det har lett till att kommunen vid
sin återställning av vägarna har förbättrat situationen för dagvatten på flera ställen. Trafikverket
har synat Årsta Havsbadsvägen med anledning av VA-arbetena och kommer att åtgärda problem
de finner nödvändigt. ÅHS har överlämnat en lista med punkter som verket bör åtgärda.
Sommaren inleddes med en torr och kall period (kallast sedan 1862 sades det) fram till skyfallet
den 28 juli med 40 mm på två timmar. Enligt egna noteringar och normalt för månaden enligt
SMHI inom parentes:
Juni:18 mm (46 mm), juli: 49 mm (72 mm), augusti: 70 mm (66 mm), september: 97 mm (55 mm),
oktober 137 mm (50 mm).
Det blev förstås problem på många ställen. Mycket väggrus rann ner i diken och täppte igen
trumögon och brunnslock. Alla hårdgjorda ytor ( t ex parkeringar och uteplatser samt tak) gör att
problemen blir större och fler. Mängden hårda ytor på tomterna förväntas öka.
Även i år har delar av ledningsnätet slamsugits, spolats och filmats för att lokalisera ledningar,
skador och stopp. En del av det upptäckta har åtgärdats, t ex på Lotsvägen, Skutvägen,
Vimpelstigen, Blockstigen, Gamla vägen, Fregattvägen/Elektriska gatan. Vidare har äntligen
problemen på Utsiktsvägen österut kunnat åtgärdas.
Vägarna har varit kommunens arbetsområde då endast akuta åtgärder har kunnat vidtas från
samfällighetens sida. Det har inneburit att många dagvattenarbeten fått ligga i träda under de
senaste två åren. Under året har LTA-arbetena succesivt blivit klara så nu har de behövliga
åtgärderna kunnat påbörjas. De har dock varit svåra att göra pga brist på entreprenörer.
Samfälligheten har dock lyckats få så mycket genomfört att vi dessvärre överskridit årets budget.
Enda trösten ekonomiskt är att vi inte kunnat utnyttja de två föregående årens budget fullt ut.
Framgent kommer styrelsen att satsa kraftigt på förebyggande underhåll för att långsiktigt kunna
sänka underhållskostnaderna för vårt dagvattensystem.
Kostnaden för dagvattenåtgärder 2017 blev 398.029 kr ( 245.766 kr) för det periodiska
underhållet och för det löpande 7.375 kr ( 5.143 kr)
Ansvarig för dagvatten har Bertil Lindborg varit tillsammans med Göran Johansson, som
adjungerad.

MARKUNDERHÅLL
Vi har under 2017 fortsatt med slyröjning och markunderhåll för att behålla den öppenhet i våra
badparker som åstadkommits tidigare år. Trädfällning har skett i förhållandevis stor utsträckning
då flera gamla träd har brutits itu och måste rensas bort.
Tennisbanans östra del har fått ett nytt staket, då det gamla var sönderrostat.
En grill har murats nere i badparken där valborgsmässoelden brukar ligga. Träd, som fick fällas
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pga föreningsgårdens utbyggnad, har gjorts till stockar att sitta på vid grillen, som varit välbesökt.
Bekämpning av björnloka har skett även under 2017 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.
Periodiskt underhåll har under 2017 uppgått till 273.067 kr (75.854 kr).
Löpande 16.389 kr ( 45.760 kr)
Ansvarig för mark, park och vattenområden har Bo Hellberg varit.

VÄGUNDERHÅLL, SNÖRÖJNING OCH TRAPPOR
Efter kommunens arbeten har åter farthinder utplacerats.
I juni månad levererades den leasade hjullastaren med tillbehören: snöplog, sand -och
saltspridare.
Under hösten har parkeringen vid Idrottsvägen/Sven Wallanders väg renskrapats och belagts med
nytt material. En del efterarbeten kommer att utföras till våren.
Efter påpekande till kommunen har en tätskärm lagts ner där Tryckarstigen möter Torgvägen för
att förhindra att dagvatten ska tränga upp i vägbanan.
På Idrottsvägen vid Torgvägen har det vid filmning av vägtrumman konstaterats att den var trasig
och igentäppt, vilket kommunen åtgärdade med en ny trumma.
Avsyning av samtliga vägar är nu gjord av kommunen och representanter från samfälligheten.
Vägarna är ej formellt övertagna då alla åtgärder ännu inte är gjorda av kommunen.
Samtliga sandlådor har fyllts på inför vintern och snökäppar har satts ut.
En del trappor har lagats och renspolats och cementtrappan vid torget har renoverats och blivit
som ny med ett räcke.
Periodiskt underhåll har under 2017 uppgått till 184.589 kr (67.150 kr)
Löpande 43.301 kr (48.868 kr)
Våra ”Gubbs” har två 4-hjulingar med plogblad till sitt förfogande för snöröjning och numera en
hjullastare. 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 två stycken protokollförda besiktningar av samfällighetens byggnader, detta
för att se behovet av reparation och underhåll framöver samt underlag för budgetarbetet.
Föreningsgården har blivit tillbyggd och målad samt fått kommunalt VA indraget. Äntligen har
föreningsgården fått sin vattentoalett. Den gamla ”bajamajan” är flyttad några meter från västra
gaveln och har blivit målad. Den är öppen under vinterhalvåret för besökande.
Nästan alla pumphus är oljade. Butiken har målats, panel har bytts ut på några ställen och
hängrännor och stuprör har bytts ut. Taket på materialgården är delvis bytt.
Även på torglängorna har panel bytts ut och en del nya hängrännor och stuprör kommit till. Gaveln
på den östra längan har fått ny panel och muren mellan västra och norra längan har panelats och
målats. Plåttaket på västra längan är delvis utbytt. Staket har reparerats och målats. Telehuset är
målat liksom ”fyrkanten” bakom butiken.
Kommunalt VA är indraget i butik och restaurang samt i torgets lägenheter men pga dålig
isolering har de flesta lägenheterna inget vintervatten. Båtklubbens hus har också fått kommunalt
VA indraget och ett nytt kök iordningsställt.
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Periodiskt underhåll har under 2017 uppgått till 550.574 kr (514.799 kr).
Löpande underhåll till 20.127 kr (13.723 kr)
Kjell Grönquist har varit ansvarig för byggnader

BRYGGOR
Karlslunds mellanbryggor har inre bärlinor och del av däck bytts.
”Podiet” vid Stora badets västra badbrygga har bytts ut mot en ny med bekvämare ryggstöd.
Båtstigens stora brygga har förstärkts med pålning samt byte av ruttna bärlinor. Pålar mellan den
och flytbryggan har slagits ner för vågdämpande funktion samt stöd för ramp till flytbryggan.
Arbetet fortsätter våren 2018 då skadorna var större än vad som gick att se innan däcket revs.
Arbetet har gjorts av ”gubbs” och pålningen av Bryggkompaniet.
Mindre åtgärder har gjorts på bryggorna vid Vår Bostads vägs hamn.
Det periodiska underhållet för bryggor uppgick till 113.803 kr (77.929 kr).
Ansvarig för bryggor har Bo Hellberg varit.

El
Det har röjts sly utmed luftledningarna på Kolonivägen och Badvägen. Två stolpar har bytts ut och
en ny armatur satts upp på Årsta Havsbadsvägen. Tre glödlampor är utbytta på Årsta
Havsbadsvägen och en på Badvägen.
Felsökning har skett på Vår Bostads väg och problemet är delvis åtgärdat. Pga kabelfel är det en
stolpbelysning som inte fungerar och ska åtgärdas.
De två vattenverken har säkrats ner från 50 A till 16 A för att få en mindre fast avgift.
Elförbrukning för vår vägbelysning och värme i våra gemensamma byggnader samt vattenverk och
pumphus har uppgått till 252.488 kr (237.746 kr) och löpande underhåll 45.500 kr (20.349 kr).
Elansvarig har Mikael Isaksson varit och adjungerad har H-G Eriksson varit.

Drift och Administration mm
LÖNER OCH MÖTESERSÄTTNINGAR
Under året har 60 (63) personer uppburit lön, arvoden och/eller mötesersättningar, varav 25 (24)
är sommarungdomar.
Ordföranden i samfällighetsföreningen har uppburit ett fast arvode på 5.500 kr/månad och
styrelsens vice ordförande 500 kr/månad och sekreterare 1.000 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 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 VA-etableringen 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.
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INFORMATION
Samfällighetens medlemstidning ”Årsta Havsbladet” kom ut med två nummer även under 2017.
Redaktör är 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.
Richard Roosvall, Havsbladets tidigare redaktör, är den som hjälper till 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 Gunnar Sjöberg.
Protokollen från VA-möten med kommunens VA-avdelning och styrelsens representanter har lagts
ut på hemsidan efter varje möte liksom sammandrag från styrelsens mötesprotokoll och
dagvattengruppens möten.
Områdets 9 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.
Sommarens besökare på våra parkeringsplatser gav oss intäkter på 228.506 kr (338.584 kr) . Till
det ska läggas 174.500 kr (168.000 kr), som vi som hyr platser har betalat in.
I jämförelse med 2016 har intäkterna från parkeringsautomaterna minskat kraftigt pga en kall
sommar och få badande gäster. 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.
Nya skyltar har satts upp på de gemensamma parkeringarnas uthyrda platser.
I stora badparken närmast Strandstigen och i parken vid Karlslundsbadet har vi ordnat
handikapplatser för bilar.
Övre delen av Utöstigens parkering, närmast Årsta Havsbadsvägen, är iordninggjord som
betalparkering liksom parkeringen vid Flottans plan.
Kjell Lönnberg har varit ansvarig för trafik och parkering.

FÖRENINGSGÅRDEN
Styrelsen beslöt den 7 juni att föreningar som hyr föreningsgården betalar 300 kr per tillfälle.
Årsmöten är dock fria.
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 70 (76) sammankomster varav :
15 (59) föreningsmöten, varav 3 (17) betalda föreningsmöten
18 (17) medlemsuthyrningar
Många olika grupper har föreningsgården som mötesplats t ex valberedningen, styrelsens
informationsmöten och de kommunala VA mötena.
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För 2017 uppgick intäkterna till 9.200 kr (15.700 kr) som går till föreningsgårdens underhåll och
förhoppningsvis inköp av bättre begagnade möbler.
Maine Grönquist administrerar uthyrningsverksamheten, som numera sköts av
Stugägareföreningen.

BREVLÅDOR OCH POSTBOXAR
Under året har ett tiotal nya brevlådor satts upp.
Efter flera skriftliga påminnelser har cirka 20 brevlådor tagits ner, då de saknat namn och/eller
adress.
Flottans plan har några lediga platser.
Vid Runda plan finns inga lediga platser.
Torget, Videnäsvägen och Karlslund har några lediga platser.
I samband med upprustningen av torget kommer brevlådornas placering att eventuellt ändras.
Postboxar finns idag ett antal på torget, samtliga upptagna. Till dessa finns en kö.
Under 2018 planeras uppsättning av ett antal boxar i Karlslund.
Alla som idag har brevlådor, postfack, uppmanas kontrollera namn och adress - att skylten
fortfarande finns kvar och är läslig, vilket underlättar postutdelningen.
Ansvarig för brevlådor och postboxar har Lars Sjöholm varit.

MEDLEMSREGISTER OCH BOKFÖRING
I den ekonomiska förvaltningen, som sköts av EREKO AB, ingår även att hålla föreningens register
uppdaterade. Kostnaden för år 2017 är 125.862 kr (137.574 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
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 med t ex städning, målning, gräsklippning och annat enklare underhåll. Inte mindre
än 24 st ungdomar har jobbat med detta under juni-augusti och i år var det fokus på
målningsarbeten.
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. Av detta skäl har vår egen lönekostnad ökat de senaste åren men i
gengäld har vi även under 2017 betydligt färre fakturor från externa entreprenörer. Till
dagvattenarbeten och grävning för LTA-arbeten har vi dock fått anlita några entreprenörer.
Lönekostnaden för tillsynsverksamheten inkl ”gubbsverksamheten” har varit:


för förvaltningen, 428.100 kr (503.690 kr) (exklusive sociala avgifter)



för ungdomslaget, 123.748 kr (204.327 kr) (exklusive sociala avgifter)



för ”gubbsarbete” med periodiskt underhåll bryggor 128.825 kr , (exkl. soc.avgifter),
belastade tidigare Kontot löner - förvaltning.



för ”gubbsarbete” med periodiskt underhåll byggnader 35.100 kr (exkl. soc.avgifter),
belastade tidigare Kontot löner – förvaltning.
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för ”gubbsarbete” med periodiskt underhåll dagvatten 13.350 kr (exkl. soc.avgifter),
belastade tidigare Kontot löner – förvaltning.

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, 89.416 kr (88.183 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 5 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 2017 har inga köp skett.
Siffror inom parentes är 2016 års siffror.
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Revisionsberättelse
REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Årsta Havsbads Samfällighetsförening
Org.nr. 716418-8471

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Årsta Havsbads Samfällighetsförening för år 2017.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december
2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga dela!'.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grundför uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs
närmare i avsnitten "Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den förtroendevalde revisorns ansvar".
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anse!' att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund
i årsredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för
mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan
fortsätta verksamheten.
• utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
Den förtrroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och
ställning.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Årsta Havsbads Samfällighetsförening för år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet "Revisorns ansvar'. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret fbi förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att
föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller
• på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller
stadgarna.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och
därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med lagen om ekonomiska föreningar.
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Framställningar från Styrelsen
Avsiktsförklaring: Förvaltare för Årsta Havsbads Samfällighet.
Styrelsen och valberedningen har diskuterat hur arbetet för styrelsen i ÅHS skall skötas i
framtiden, då det har visat sig att det blir svårare för varje år att hitta personer som vill och
är lämpliga att sitta i styrelsen för Sveriges största samfällighet.
Ett av förslagen som har diskuterats mycket är anställning av förvaltare som kan sköta de
dagliga frågor som i dag hanteras av styrelsemedlemmar ”framförallt vilar ett stort ansvar på
ordföranden”.
Arbetsbördan för styrelsen bör minska drastiskt kommande år i och med att arbeten med
VA-anslutningen nu är klar och därmed har styrelsen och valberedningen kommit fram till att
avvakta med anställning av förvaltare till dess att det tas fram en arbetsbeskrivning och en
kostnadsuppskattning gällande förvaltarrollen.

Styrelsens förslag
Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att snarast ta fram denna
arbetsbeskrivning och kostnad för en förvaltare och ta med den kostnaden i nästa års
budget.
Förhoppningsvis skulle en sådan åtgärd underlätta valberedningens rekrytering till
framförallt en ordförande.
Styrelsen har påbörjat arbetsbeskrivningar för ledamöter och skall även ta fram hur mycket
tid styrelseledamöter i sina olika roller lägger ned på ett år, detta för att förenkla arbetet för
valberedningens arbete att rekrytera nya ledamöter.

Styrelsens fråga till stämman:
Årsta Havsbladet utkommer två gånger per år till en kostnad av drygt 100.000 kr. Till det
dras annonsintäkterna av, vilka varierar. År 2016 var intäkterna 53.200 kr och 2017 endast
34.300 kr pga ordförandens tidsbrist. I genomsnitt kostar ett Havsblad drygt 30.000 kr, när
annonsintäkterna dragits av.
Styrelsens fråga är om våra medlemmar fortsättningsvis önskar få denna tidning i juni och i
december?
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Verksamhetsplan/Budgetkommentarer
Styrelsen har som målsättning att även detta år hålla den föreslagna budgeten utan att höja
samfällighetsavgiften för 2018. Det blir då femte året i rad som samfällighetsavgiften är
3.690 kr för de medlemmar som tillhört de bägge gemensamhetsanläggningarna.
Enligt vårt anläggningsbeslut ska gemensamhetsanläggningen för vårt sommarvatten nu
avvecklas, då vi stängt ner den verksamheten. Det betyder att alla medlemmar nu endast
tillhör Ga:1 och får andelstal 1 med en avgift på 3.690 kr. Det är 25 fastighetsägare som inte
haft sommarvatten och ej tillhört Ga:7, som nu får en högre avgift. Detta tillskott på drygt
20.000 kr kommer väl till pass för det alltmer resursslukande dagvattenarbetet. Våra
nödvändiga avsättningar har skjutits på framtiden för att undvika höjda avgifter i avvaktan
på nedläggning av Ga:7. Nu när vi avvecklar Ga:7 kan vi ta igen dessa avsättningar.
Dagvattensystemet kommer drastiskt att öka samfällighetens 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.
Kostnaden för det periodiska underhållet planeras till 1.126.000 kr (1.520.062 kr för 2017)
enligt bilagt budgetförslag plus löner och sociala avgifter.
EREKO kommer att fortsätta arbetet med vår ekonomiska förvaltning för c:a 140.000 kr
(125.862 kr)
Nedan kommenteras speciellt de poster i vårt budgetförslag som kommer att prägla
verksamhetsåret 2018. 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 de 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 2018.
Den 1 mars 2017 började vår tillsynsman Kenneth Breime som liksom den förra
tillsynsmannen 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
20-tal ungdomar i arbete under sommaren 2018.
Vi hoppas kunna hålla budgeten på 426.000 kr (428.100 kr) till löner plus sociala avgifter,
då vi även i årets budget har budgeterat för ”gubbsens” löner i det periodiska underhållet för
respektive område enligt följande:
”gubbsarbete” för bryggor: 141.000 kr (exklusive sociala avgifter), ( 128.825 kr)
”gubbsarbete” för byggnader: 47.100 kr (exklusive sociala avgifter), ( 35.100 kr)
”gubbsarbete” för diken och dagvatten: 20.000 kr (exklusive sociala avgifter), ( 13.350 kr)
När det gäller förvaltningens driftskostnader har styrelsen budgeterat 150.000 kr (173.406
kr) för år 2018.
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Byggnader
Fortsatt upprustning av Torgets längor, som är vända in mot torget, kommer att ske. Byte av
plåttak på den östra längan liksom nya hängrännor ska sättas dit samt en ny skorstenshuv.
Fasaderna ska lagas och målas. Båtklubbens hus behöver samma upprustning på fasaden
samt invändig ombyggnad, då en vattentoalett ska installeras.
Även Bastubyggnaden behöver ses över när det gäller fasaden och brännskadat trädäck ska
åtgärdas. Vid den årliga besiktningen av alla våra byggnader kan fler skador upptäckas och
behöva åtgärdas under året.
De egna små vintertappställena ska demonteras, vilka är 5 st. Pumphusen och vattenverken
väntar vi med tills en utredning visar vad vi ska använda dessa till. Elabonnemangen i
pumphusen kan vara värda att ev. behålla för framtida behov, då nya är väldigt kostsamma.
Periodiskt underhåll är budgeterat till 178.000 kr (550.574 kr) och det löpande är
budgeterat till 20.000 kr (20.127 kr)

Mark, Park och Torget
Under 2018 är det dags för besiktning av träden i stora badparken med hjälp av arborister
(träd-experter). I övrigt så rensas skadade och åldrade träd utmed Sven Wallanders väg. Träd
och sly växer ständigt så punktinsatser kommer att ske som övriga år.
Torget får en plan för återställande med avsikt på sitt ursprung och anpassning till
verksamheter där. Torget ska vara bilfritt förutom expeditionens parkering. Då Trafikverket
hade svårt att bli klara så kommer grusningen att ske 2018. Planens avsikt är att vissa
åtgärder görs när underhållsbehovet infaller.
Periodiskt underhåll är budgeterat till 250 000 kr (273.067 kr) och löpande underhåll till
50 000 kr (16.389 kr).

Vägunderhåll, snöröjning och trappor
Under 2017 leasades en hjullastare, som används till en mängd arbeten i området. Den ska
även sköta den större delen av snöröjningen och våra två 4-hjulingar ska komplettera på de
små vägarna.
Isiga vägar har krävt mycket sandning, Vi använder krossmaterial som kallas 2 – 6. För att
förbättra framkomligheten i de branta backarna kompletterar vi med saltning. För detta och
andra mindre arbeten har vi införskaffat en egen sand- och saltspridare.
Typografstigen ska asfalteras till viss del av kommunen från Torgvägen och västerut.
Samfällighetens styrelse vill fortsätta med asfaltering västerut till Arkitektvägen för att
förhindra att backen spolas bort vid kraftiga regn.
Våra vägar måste ständigt underhållas och våra stora gemensamma parkeringar behöver en
upprustning med nya grusytor.
En gång- och cykelväg mellan Videnäsvägen och Djupdalsvägen är ett önskemål då
Trafikverket har snuvat oss på gångbana utmed Årsta Havsbadsvägen från Videnäsvägen och
österut.
Snöröjningens kostnad för 2018 är budgeterad under förvaltning både när det gäller löner
och underhåll.
Periodisk underhåll 160.000 kr (184.589 kr)
Löpande underhåll 80.000 kr (43.301 kr)

sidan 21

årsta havsbads samfällighetsförening  årsstämma 2018

Trafik och Parkering
Under 2018 fortsätter vi att byta ut parkeringsskyltar till medlemmar som hyr platser utanför
våra gemensamma parkeringar. En översyn av bräderna på våra parkeringsplatser och
justering/utbyte ska göras där behov finns.
Trafikskyltar ska rättas till varefter vägarna blir återställda efter VA- och El-grävningarna.
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.
Budgeterat för 2018 är 30.000 kr (71.854 kr)

Bryggor
Båtstigens T-bryggas stenkistor, däck och bärlinor ersätts/repareras. Stora bryggans
reparation/utbyte av däck och bärlinor (resterar 20 m att åtgärda) fortsätter.
Reparation/utbyte av staket, bärlinor och däck vid landfästet samt brännskadade partier i
däcket på Västra badbryggan.
Vår Bostads väg byte/förstärkning av bärlinor och däck vid Båthamnens landfäste.
Befintlig konstruktion för fäste av Y-bommar på Utöbryggan/T-bryggan ersätts genom
montering direkt i betongen.
Karlslunds Betongbrygga besiktning av kätting och tillhörande förtöjningsarrangemang
genomförs enligt leverantörens krav på Betongbryggan. De två yttre y-bommarna ska
ersättas med förtöjningspålar pga att påfrestningen av bryggkonstruktionen blir för stor
med dessa y-bommar. Flertal förtöjningspålar till de båda Pålbryggorna är dessutom i behov
av utbyte/fastsättning i botten.
Trätrappan mellan pålbryggornas landfästen är i stort behov av totalrenovering.
Årligen återkommande löpande underhållsarbete (upptagning/återmontering av badstegar
och badbojar) besiktningar och tillsyn med smärre reparationer.
Periodiskt underhåll på 138.000 kr (113.803 kr) är budgeterat för 2018. Det löpande
underhållet är budgeterat med 10 000 kr (230 kr).

Dagvatten
Den under 2014 bildade dagvattengruppen fortsätter sitt arbete. Dagvattensystemet har
stora brister och planen är att fortsätta förbättra det stegvis. Uppgiften är också att
kontrollera att vårt dagvattensystem återställs efter VA-arbetet och anläggning av gångbana
utmed Årsta Havsbadsvägen. Diken har lagts igen under anläggning av gångbanan och
orsakat avrinningsproblem för flera fastighetsägare.
Vi fortsätter att rita in dagvattensystemet digitalt i befintlig utredning av avrinningsområden
i Å.H. Planen är också att utarbeta en detaljerad underhållsplan och dokumentera utförda
åtgärder. Detta i syfte att underlätta åtgärder av framtida problem. Framöver kommer vi att
satsa kraftigt på förebyggande underhåll för att långsiktigt kunna sänka
underhållskostnaderna för vårt dagvattensystem.
EU:s ”Vattendirektiv” från år 2000 lade grunden för ett nytt sätt att arbeta med vatten.
Förvaltningen av vatten sker nu utifrån naturens egna vattengränser och följer vattnets flöde
i så kallade avrinningsområden. Vattenförvaltningen omfattar alla typer av ytvatten (sjöar,
vattendrag och kustvatten – dock ej hav) samt grundvatten. Bevarande av vårt grundvatten
fanns redan tidigare som ett av våra 15 nationella miljömål.
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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. Det kommer att
underlättas av ett ännu bättre lokalt omhändertagande av dagvatten på samfälld och enskild
mark. Grundregeln är ett lokalt omhändertagande av dagvatten inom fastigheten (LOD) med
ett tydligt ansvar för den enskilde fastighetsägaren. I möjligaste mån bör hårdgjorda ytor
undvikas. Vi utreder vidare möjligheterna till att säkerställa lämpliga våtmarker inom eller i
omedelbar anslutning till vårt område. Kommunen och Länsstyrelsen har kontaktats – vi
behöver hjälp med konkreta förslag.
Vi har budgeterat för det periodiska underhållet 400.000 kr (398.029 kr) och för det löpande
underhållet 200.000 kr (7.375 kr)

El
Ny kabel utmed Vår Bostads väg måste grävas ner mellan Östra Parkvägen och
Simmarstigen, så lampan vid Simmarstigen åter ska lysa.
Rensning av grenar utmed Årsta Havsbadsvägen för att frilägga den luftburna ledningen är
ett återkommande arbete.
Brevlådorna vid Flottans plan bör äntligen få sin belysning.
Vi räknar med att kostnaden för elförbrukning ska bli lägre då våra två vattenverk nu är
nedsäkrade från 50 A till 16 A.
Löpande förbrukning av el är budgeterat till 230.000 kr ( 252.488 kr).
Löpande underhåll är budgeterat till 85.000 kr (45.500 kr)

VA-anslutningskostnader för ÅHS
Under 2016 och 2017 har samfälligheten betalat anslutningsavgifter för 5 gemensamma
byggnader samt installation av LTA i dessa. Detta har tärt på vår annars goda likviditet och
därför har styrelsen nu upptagit ett lån på 1,2 milj i Handelsbanken och därmed bytt bank.

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 2017 års utfall.

sidan 23

årsta havsbads samfällighetsförening  årsstämma 2018

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 2018
Debiteringslängd för Årsta Havsbads

samfällighetsförening 2018-01-01 - 2018-12-31
Total utdebitering föreslås bli 3 023 217 kr, vilket innebär oförändrad avgift, 3 690 kr, för
alla medlemmar, som nu tillhör Ga:1. Femte året i rad med lika stor samfällighetsavgift för de
medlemmar som tidigare tillhörde både Ga:1 och Ga:7.
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
Stadsberga Ga:7, som omfattade ÅHS vattenanläggning, är nu avregistrerad av Lantmäteriet.
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 2018 skall ske enligt förslag ovan med
3.690 kr för andelstal 1, som i sin helhet ska vara betald med sista betalningsdag 31
maj 2018.
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Periodiskt underhåll / förnyelsefond
Periodiskt underhåll utförs med längre periodicitet än ett år. Syftet är att återställa befintligt till ursprunglig funktion
UH PLAN FÖR HELA ÅHS

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

ÅHS

142

295

95

55

1 590

90

25

55

50

25

45

HBS

137

275

75

75

1 600

75

55

25

50

75

75

Totalt

279

570

170

130

3 190

165

80

80

100

100

120

BYGGNADER

225

295

310

225

150

125

370

295

310

225

150

MARK,PARK OCH TORGET

250

100

75

50

50

100

75

50

50

100

75

VÄGAR

160

180

180

150

160

280

160

80

80

150

160

DIKEN, DAGVATTEN

420

315

290

265

240

240

240

240

240

240

240

1 334

1 460

1 025

820

3 790

910

925

745

780

815

745

908

1 121

1 121

1 121

1 121

1 121

1 121

1 121

1 121

1 121

1 121

BRYGGOR
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Totalt underhåll per år / uttag ur fond
Total årlig avsättning till fond
Fortsättn. UH PLAN FÖR HELA ÅHS

BRYGGOR

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

(Kkr)

2018-2037

ÅHS

675

750

325

45

55

50

175

25

110

4 677

HBS

855

425

285

55

25

25

345

35

55

4 622

1 530

1 175

610

100

80

75

520

60

165

9 299

125
100
50

370
25
-

295
175
150

310
25
100

225
20
-

150
75
50

125
100
150

370
25
100

295
-

4 945
1 520
2 340

-

100

100

20

-

100

-

100

100

3 490

1 670
1 121

1 330
1 121

555
1 121

809
1 121

660
1 121

22 198

Totalt
BYGGNADER
MARK,PARK OCH TORGET
VÄGAR
DIKEN, DAGVATTEN
Totalt underhåll per år/ uttag ur fond
Total årlig avsättning till fond

2 005
1 121

325
1 121

550
1 121

945
1 121
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Valberedningens förslag
Val av ordförande och ledamöter för 2 år
Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Vakant
Christer Reich
Britt-Marie Bengtsson
Ingeman Bengtsson
Lars Sjöholm
Bo Holmberg
Tille Tsiouras

1 år kvar
1 år kvar
1 år, fyllnadsval
nyval
nyval
nyval

Val av suppleanter för 1 år
Per Hållnissa
Ola Ramqvist
Benny Brandefalk

omval
nyval
nyval

Val av revisorer och revisorssuppleant för samfälligheten och dess
verksamhetsområden
Ordinarie revisor
Revisorssuppleant
Auktoriserad revisor
där Marie Nordlander åtagit

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

Bakgrund till Valberedningens förslag till ny styrelse för
verksamhetsåret 2018/2019
Valberedningen har till årets stämma haft som mål att kunna föreslå 6 nya kandidater till ny
styrelse. Vi har lyckats med uppdraget så till vida att vi inte har någon kandidat till
ordförandeposten, då nuvarande ordförande avgår vid årsmötet.
Kompetensmässigt känner vi att den föreslagna styrelsen har bra kompetenser för att
förvalta Årsta Havsbads Samfällighet.
Vi har i skrivande stund inget förslag till ny ordförande. Det är i och för sig inget problem
bara vi kan välja en ordförande på stämman.
Avslutar vi stämman utan att ha valt en ny ordförande kommer Länsstyrelsen att utse
en sk Syssloman för 1000 kr per timme plus moms.
Detta betyder i klartext att det kommer att bli väldigt jobbigt och dyrt om vi inte kan välja en
ny ordförande.
Årsta Havsbad 2018-03-15
Valberedningen genom Börje Johansson – sammankallande
Övriga i valberedningen:
Bengt Andersson
Lars-Otto Frick
Göran Johansson
Margite Nordenstam
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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 2018-04-25
Röstberättigade deltagare i Årsta Havsbads samfällighetsförenings årsstämma den 25 april 2018 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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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

Vi i Årsta Havsbad
Vi alla fastighetsägare i Årsta Havsbad är medlemmar i samfälligheten. Det
ger oss rättigheter och skyldigheter.
Tillsammans äger vi områdets alla bryggor, byggnader som
föreningsgården, restaurangen, butiken, torgets längor, Årstastugan,
materialgården, 2 vattenverk och alla pumphus 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 som utkommer i juni och december 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 gör sitt intåg.
Vill du veta mer om Årsta Havsbad och dess historia ska du läsa Richard
Roosvalls ”Visionen om Årsta Havsbad”, som du hittar i den vänstra
menyraden under rubriken ”Historik”.
2016-07-01 / Styrelsen

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

