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Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelse för Gräsåkers samfällighetsförening 2012 

Föreningen förvaltar den samfällighet som bildats av fastigheterna Väsby 43:475 och Väsby 43:477 - 43:620 i enlighet med anläggningsbeslut av 

1970-12-01, diarienummer 136/70 B 3. 

 

Samfällighetens ändamål är att hålla vägar, vattenförsörjning, avloppsanläggning, radio och TV anläggning, grönområden, sopanläggning, 

samfällighetslokal samt garage och parkering. 

 

Styrelsen  

Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen bestått av 

Ordförande Petra Hammar, Kassör Mats Nilsson, Ledamot Anna Albrechtsson, Ledamot Per Karlsson, Ledamot Stefan Lagerkvist, 

Ledamot Peter Nord (avgick 2012-12-18), Ledamot Åsa Lindén, Adjungerad Håkan Lindell (from 2012-04-09) 

 

Under året har styrelsen hållit totalt tio styrelsemöten. 

 

Investeringar 

Styrelsen har under året arbetat med underlag inför asfaltering av samfälligheten samt slutförande av driften av sopkärlen.  

 

Övriga prioriterade arbeten 

Styrelsen har under året arbetat intensivt med att få samtliga delägare i samfälligheten att betala sina avgifter. I dagsläget har vi i princip ingen 

som släpar med avgifterna till föreningen. Styrelsen har vidare arbetat vidare med investeringsplanen från föregående år och tittat på investeringar 

fram till 2015. Större kommande arbeten som finns med är utbyte av belysningsanläggning samt nyasfaltering av i princip hela området.  

 

Städdagar 

Två städdagar har hållits under året med gott resultat. 

 

Vuxenstyrkan 

Vuxenstyrkan har under året utfört ett omfattande arbete med områdets skötsel vilket de skall ha ett stort tack för.  

 

Morotsfesten 

Morotsfesten för samtliga förtroendevalda arrangerades i år vid två olika tillfällen.  

 

Ekerö 2013-02-12 

Styrelsen 
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Ersättning till styrelsen och revisorerna 

Styrelsen föreslår följande ersättningar (arvoden) 2013 för styrelsen 
och revisorer (Oförändrat); 
 
Grundarvode   +04 000 kr    (5 000 kr - 2 500 kr) 
Ordförande    +08 000 kr    (oförändrat) 
Föreningskassör  +20 000 kr    (21 000 kr) 
Sekreterare   +03 000 kr    (oförändrat) 
Webbansvarig   +02 000 kr    (oförändrat) 
 
Revisorer    002 000 kr    (oförändrat) 
 
Dessutom föreslås följande ersättningar till stugfogden, medlemmar 
i vuxenstyrkan och ungdomsstyrkeansvarig; 
 
Stugfogde    002 000 kr    (oförändrat) 
Vuxenstyrkan   003 000 kr    (oförändrat) 
Ungdomsstyrkeansvarig   0 500 kr    (oförändrat) 
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Resultaträkning 2012-01-01 -- 12-31 2011-01-01 -- 12-31

Intäkter

Samfällighetsavgifter 1 382 400,00 1 209 600,00 

Uthyrning av Samfällighetslokal 1 050,00 1 350,00 

Övriga intäkter 0,00 0,00 

Summa intäkter 1 383 450,00 1 210 950,00 

Kostnader

Arvoden -81 450,00 -88 250,00 

Skatt och Arbetsgivaravgift -69 074,00 -74 603,00 

Ungdomsstyrkan 0,00 -604,00 

Morotsfest och Möten -15 840,00 -10 801,00 

Administration och förbrukningsmaterial -1 368,00 -3 648,01 

IS/IT -645,00 -7 389,00 

Villaägarnas Riksförbund -21 600,00 -21 600,00 

Försäkringspremier och fordonsskatt -19 641,00 -19 325,00 

Elektricitet -88 213,00 -94 875,00 

Vatten & Avlopp -429 652,00 -385 049,00 

Städdagar och Sophämtning -32 543,95 -19 622,00 

Drivmedel -7 378,00 -8 219,81 

Kabel-TV-avgift -133 076,00 -129 381,00 

Reparation och underhåll, Byggnad och Markanläggningar -35 777,58 -14 377,00 

Reparation och underhåll, Maskiner & Inventarier -12 403,00 -27 678,00 

Nyanskaffning Byggnad och Markanläggningar 0,00 -520,00 

Nyanskaffning Maskiner & Inventarier -3 765,00 -1 893,00 

Summa kostnader -952 426,53 -907 834,82 

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 431 023,47 303 115,18 

Avskrivningar (se not 1) -247 503,00 -213 242,00 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 183 520,47 89 873,18 

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 10 823,94 7 013,52 

Övriga intäkter 0,00 0,00 

Räntekostnader 0,00 0,00 

Övriga kostnader -3 075,50 -3 433,80 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 191 268,91 93 452,90 

Bokslutsdispositioner 0,00 0,00 

ÅRETS RESULTAT 191 268,91 93 452,90 
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Not  1 - Årets avskrivningar

Avskrivningar gör för att periodisera investeringar (sprida ut kostnaden för ett inköp över flera år) för att på så sätt få en mer rättvisande ekonomisk  

redovisning. Exempelvis så kostar en traktor c:a 500 000 kronor i inköp, men genom attdela upp detta belopp över traktorns förväntade livslängd blir 

årskostnaden för traktorn mer tydlig och föreningens årsvisa ekonomiska resultat mer rättvisande.

Eftersom samfällighetsföreningen inte behöver deklarera och betala skatt finns det inga egentliga krav på hur avskrivningarna skall göras.

Föreningen kan alltså i viss utsträckning själva välja principer för avskrivningarna så att redovisningen blir så rättvisande som möjligt. 

Följande principer har tillämpats vid årets avskrivningar;

 > Avskrivningstid skall väljas så att den ligger nära (i underkant) av förväntad teknisk livslängd för objektet

 > Nyanskaffningar som överstiger 5000 kronor periodiseras med hjälp av avskrivningar

 > Årlig avskrivning för respektive objekt bör inte understiga 2000 kronor (även om avskrivningstiden därmed blir kortare än förväntad teknisk livslängd)

Objekt Utgift År Avskr.tid Värde in Avskrivning Restvärde

Byggnader och Markanläggningar 197 656 kr 1 234 978 kr

Asfaltsytor, gård 2 och 3 312 781 kr 2010 20 år 281 502 kr 15 639 kr 265 863 kr

Asfaltsytor, gård 2 och 3 - komplettering 25 894 kr 2011 19 år 24 534 kr 1 363 kr 23 171 kr

Farthinder, demonterbara 47 491 kr 2010 10 år 37 992 kr 4 749 kr 33 243 kr

Totalasfaltering, utredning 44 021 kr 2012 20 år 44 021 kr 2 202 kr 41 819 kr

Klätterställning, Lekplats gård-8 34 016 kr 2008 5 år 6 803 kr 6 803 kr 0 kr

Samfällighetslokalen, yttre renovering 152 701 kr 2009 10 år 106 890 kr 15 270 kr 91 620 kr

Stödmur vid traktorgarage 77 194 kr 2009 5 år 30 878 kr 15 439 kr 15 439 kr

Belysningsarmatur 8 914 kr 2010 4 år 4 458 kr 2 228 kr 2 230 kr

Vatten- och Avloppsnät 1 180 000 kr 1996 19 år 186 320 kr 62 105 kr 124 215 kr

Mätartavla 40 000 kr 2011 10 år 36 000 kr 4 000 kr 32 000 kr

Sopanläggning 637 236 kr 2012 20 år 637 236 kr 31 858 kr 605 378 kr

KabelTV-anläggning ComHem 180 000 kr 2008 5 år 36 000 kr 36 000 kr 0 kr

Maskiner och Inventarier 49 847 kr 52 192 kr

Traktor, Kubolta L5030 (Reg.nr. UUX119) m.t. 475 000 kr 2004 10 år 95 000 kr 47 500 kr 47 500 kr

Kassörsdator Fujitsu, m.t. 7 039 kr 2012 3 år 7 039 kr 2 347 kr 4 692 kr

Summa avskrivningar 2012: 247 503 kr



Årsstämma 2011 i Gräsåkers samfällighetsförening 

Balansräkning 

3 

Balansräkning 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och Bank 799 476,88 1 040 728,97 

Fodran Samfällighetsavgifter 13 600,00 1 600,00 

Kundfordringar 34 465,00 50 053,00 

Summa omsättningstillgångar 847 541,88 1 092 381,97 

Anläggningstillgångar

Maskiner och Inventarier 52 192,00 95 000,00 

Byggnader och Markanläggningar 1 234 978,00 751 377,00 

Mark, Fastigheten Ekerö-Väsby 43:475 12 600,00 12 600,00 

Summa omsättningstillgångar 1 299 770,00 858 977,00 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 147 311,88 1 951 358,97 

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

Upplupna arbetsgivaravgifter och skatt 0,00 0,00 

Förskottsbetalda Samfällighetsavgifter 124 850,00 120 100,00 

Leverantörsskulder 20 563,00 20 579,00 

Summa kortfristiga skulder 145 413,00 140 679,00 

Långfristiga skulder 0,00 0,00 

SUMMA SKULDER 145 413,00 140 679,00 

Eget kapital

Bundet eget kapital

Inbetalda insatser 72 000,00 72 000,00 

Fritt eget kapital

Underhållsfond 0,00 0,00 

Balanserad vinst 1 738 679,97 1 645 227,07 

Årets resultat 191 218,91 93 452,90 

Summa eget kapital 2 001 898,88 1 810 679,97 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 147 311,88 1 951 358,97 
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Kommande investeringar 

Följande investeringar är aktuella den kommande tiden (inom 3 år); 
 
 Renovering av samfällighetslokalen invändigt  0.120.000:- 
 Asfalteringsarbeten av hela området    1.500.000:- 
 Byte av belysningsarmaturer      0.400.000:- 
 
Totalt            2.020.000:- 
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Investering Kostnad 2013 Kostnad 2014 Kostnad 2015 Kostnad 2016 Kostnad 2017

Asfaltsytor Invest. 700 000 kr 1 0 kr 0 kr 0 kr 1 0 kr

Underh. 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr

Ränta o Amortering 120 000 kr 116 000 kr 112 000 kr 108 000 kr 104 000 kr

Lekplatser Invest. 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr

Underh. 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr

Gräs, träd och grusvägar Invest. 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Underh. 40 000 kr 2 15 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr

Samfällighetslokalen Invest. 120 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Underh. 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr

Garage Invest. 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Underh. 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr

Belysning och elnät Invest. 0 kr 0 kr 400 000 kr 1 0 kr 0 kr

Underh. 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr

Vatten- och Avloppsnät Invest. 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Underh. 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr

Sopanläggning Invest. 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Underh. 5 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr

TV- och datanät Invest. 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Underh. 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Summa investeringar per år 840 000 kr 20 000 kr 420 000 kr 20 000 kr 20 000 kr

Summa underhåll per år 59 000 kr 30 000 kr 16 000 kr 16 000 kr 16 000 kr

Amortering och låneränta 120 000 kr 116 000 kr 112 000 kr 108 000 kr 104 000 kr

Summa totalt per år 1 019 000 kr 166 000 kr 548 000 kr 144 000 kr 140 000 kr

Verksamhets- och driftskostnader per år 886 340 kr 912 930 kr 940 318 kr 968 527 kr 997 583 kr

Nyansk. och underh. av maskiner och inventarier per år 40 000 kr 41 200 kr 42 436 kr 43 709 kr 45 020 kr

Månadsavgift 800 kr 800 kr 800 kr 800 kr 800 kr

Intäkter 1 388 900 kr 1 394 400 kr 1 394 400 kr 1 394 400 kr 1 394 400 kr

Likvida medel vid 2013 början* 599 475 kr

Likvida medel vid årets utgång 43 035 kr 317 305 kr 180 951 kr 419 115 kr 630 911 kr
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800 000 kr Lånebelopp

5 556 kr Lånebelopp/fastighet

10 Amorteringstid (år)

80 000 kr Amortering/år

4% Låneränta

278 kr Ränta per år per fast.

40 000 kr Räntekostnad år1

Asfaltering beräknas kosta 1.500.000:-  (offert på 1,4 milj.) 
 
Hälften finansieras med besparingar, hälften med lån; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totalt innebär detta en räntekostnad på 200.000:- 

1 600 000 kr Lånebelopp

11 111 kr Lånebelopp/fastighet

10 Amorteringstid (år)

160 000 kr Amortering/år

4% Låneränta

444 kr Ränta per år per fast.

64 000 kr Räntekostnad år1

1 600 000 kr Lånebelopp

11 111 kr Lånebelopp/fastighet

15 Amorteringstid (år)

106 667 kr Amortering/år

4% Låneränta

444 kr Ränta per år per fast.

64 000 kr Räntekostnad år1
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INBETALNINGAR Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Bokföringskonton

Intäkter

 Samfällighetsavgifter 1 382 400 1 382 400 1 382 400
1

3010-3156

 Uthyrning av Samfällighetslokal 1 500 0 1 500 3220

Finansiella intäkter

 Ränteintäkter 5 000 10 824 5 000 8300

SUMMA INBETALNINGAR 1 388 900 1 393 224 1 388 900

UTBETALNINGAR

Verksamhetskostnader
237 526 209 618 230 340

 Arvoden inklusive sociala avgifter 157 076 150 524 158 390
2

5591, 7210, 7510

 Morotsfest och Möten 25 000 15 840 25 000
3

6801

 Administration 5 000 1 368 5 000 6110, 6250, 6720

 IS/IT 10 000 645 1 500 6420, 6421

 Villaägarnas Riksförbund 21 600 21 600 21 600 6802

 Försäkringspremier och fordonsskatt 18 850 19 641 18 850
4

5192, 5612

Driftskostnader
679 440 690 863 652 500

 Elektricitet 130 000 88 213 95 500
5

6050, 6060

 Vatten & Avlopp 390 000 429 652 390 000 6280

 Städdagar och Sophämtning 25 000 32 544 30 000 4011, 5160

 Drivmedel 7 000 7 378 7 000 5611

 Kabel-TV-avgift 127 440 133 076 130 000
6

6240

Reparation & Underhåll
115 000 48 181 79 000

   (Sådant som bibehåller funktion/bokföringsvärdet på fastigheten)

 Underhåll Byggnad och Markanläggningar 85 000 35 778 59 000 5500

 Underhåll Maskiner & Inventarier 30 000 12 403 20 000 5510

Nyanskaffningar
860 000 692 061 740 000

   (Sådant som betydligt höjer funktion/bokföringsvärdet på fastigheten)

 Nyanskaffning Byggnad och Markanläggningar 840 000 681 257 720 000 5520, 1211

 Nyanskaffning Maskiner & Inventarier 20 000 10 804 20 000 5530, 1221

Finansiella kostnader
3 500 3 125 174 167

 Kontohållningsavgifter 3 500 3 125 3 500 8190, 8422

 Amorteringar 0 0 106 667

 Räntekostnader 0 0 64 000 8400

SUMMA UTBETALNINGAR 1 895 466 1 643 848 1 876 006

SUMMA KASSAFLÖDE -506 566 -250 624 -487 106
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Dagordning 

§1 Stämmans öppnande 

§2 Frågan om stämmans behöriga utlysande 

§3 Godkännande av dagordning 

§4 Val av ordförande för stämman 

§5 Val av sekreterare för stämman 

§6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman 

§7 Fastställande av röstlängd 

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse 

§9 Revisorernas berättelse 

§10 Ansvarsfrihet för styrelsen 

§11 Motioner från medlemmarna 

§12 Ersättning till styrelsen och revisorerna 

§13 Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår 

§14 Val av styrelseordförande 
  

§15 Val av övriga styrelseledamöter (och suppleanter) 

§16 Val av revisorer 

§17 Val av valberedning samt sammankallande 

§18 Beslut om tid och plats för stämmoprotokollets justering 

§19 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

§20 Övriga frågor 

§21 Stämmans avslutande 
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Tack för din medverkan 
vid 

Årsstämman 2013 
för 

Gräsåkers Samfällighetsförening 

 
 
 
 
 

(Den nyvalda styrelsen kvarstannar för ett konstituerande möte!) 
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