
 
                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma 2023 i Vedhamns Samfällighetsförening  

 

Tid: Söndagen 2023-03-26 kl. 14:00-16:00 -  registreringen börjar 13:30.  

 

Plats: Ingarö Föreningshus, Näsuddsvägen 3, 134 62 Brunn. Ingarö 

 

Kallade: Samtliga medlemmar i Vedhamns samfällighetsförening. 

 

 

Fullmakter: Skall vara utställda unikt för detta medlemsmöte år 2023 för att 

vara giltiga. Underlag för fullmakt finns bifogat (bilaga 5) i detta utskick. 

Rösträtt kan utövas genom ombud om du/ni inte har möjlighet att rösta själva. Ett ombud kan bara företräda 

en medlem(fastighet utöver sig själv. Samtliga delägare måste skriva under fullmakten för att fullmakten ska 

vara giltig, 

 

Dagordning: 

 
§1 a) Mötets öppnande 

b) Frågan om mötets behöriga utlysande samt justering av röstlängd och fullmakter  

§2 Val av ordförande och sekreterare för stämman 

§3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet för mötet 

§4 a) Styrelsens årsredovisning (Bilaga 1) 

b) Revisionsberättelsen (Bilaga 2) 

§5 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2022 års förvaltning 

§6 Beslut om ersättning 2023, enligt budgetförslag (Bilaga 1), att fördelas av styrelsen. 

§7 Val av styrelseledamöter, ordförande och suppleanter - Enligt valberedningens förslag (Bilaga 3) 

§8 Val av revisorer och revisorssuppleanter - Enligt valberedningens förslag (Bilaga 3) 

§9 Val av valberedning -  Enligt valberedningens förslag (Bilaga 3) 

§10 a) Beslut om Verksamhetsplan för 2023 (Bilaga 1) 

b) Beslut om båtplatsavgifter 2023  - Brygga/svaj, strandplats: 400 kr 

c) Beslut Budget 2023 (Bilaga 1) samt debiteringslängd 2023 

§11 Behandling av styrelsens framställanden och motioner från medlemmar  

 Inga framställanden eller motioner föreligger. 

§12 Övriga frågor - Beslut om ”Underhålls- och förnyelseplan” 2023 (Bilaga 4) 

§13 Bestämmande av plats för justerat protokoll 

§14 Mötets avslutande  

 

Om ni har frågor på innehållet i detta utskick kan frågor ställas via epost till info@vedhamn.se eller 

till ordförande, kassör eller sekreterare.  



 
                                                                                                                                     
           Bilaga 1 - 1(3) 

Verksamhetsberättelse 2022 

Styrelsen har under året från 2022-01-01 till 2022-12-31 bestått av 7 ledamöter och 2 suppleanter. I september läm-
nade en ledamot styrelsen och en suppleant gick in som ordinarie ledamot. Totalt genomfördes 9 styrelsemöten. 
 

Under året har följande genomförts: 

• Utdebiteringen höjdes till 3 800 kr per fastighet för att kunna täcka framtida förnyelse- och underhållsbehov.  

• Statsbidrag för våra vägar uppgående till 43 849 kr erhölls. 

• Pumpen vid Vedhamnsvägen har renoverats och har nu ”tjänligt vatten” baserat på utförda tester. Nu finns 
således tre fungerande pumpar (Albins väg, Grönskans väg samt Vedhamnsvägen) i området, i enlighet med 
beslut av årsstämman. 

• Ytterligare väggupp placerades ut under sommaren och hösten då ytterligare behov identifierades att sakta 
ner trafiken.  

• Våra vägar har dammbundits (med miljövänligt lignin), snöröjts och sandats. Dessutom har vissa vägdiken 
rensats. 

• Röjning av grönområden har påbörjats under året i enlighet med av årsstämman beslutad Grönområdesplan.  

•  Vår- och höststädning har genomförts där uppslutningen var god. Tack alla ni som ställde upp! 

• I övrigt har ett fåtal medlemmar utfört vissa sysslor på egen hand som fyllning av potthål, slående av gräs och 
ihopsamlande av kvistar avbrutna vid det kraftiga snöfallet i november, vilket de ska ha speciellt tack för. 

• Utredning av skick och åtgärdsbehov avseende betongmuren vid Vedhamnsstranden har genomförts där ent-
reprenörer har kontaktats i ett initialt skede för att diskutera potentiella lösningar.  
 

 

 

 

Verksamhetsplan 2023 

Under verksamhetsåret 2023 avser styrelsen förutom sedvanlig skötsel av vägar, skogsområden och bryggor även att: 

• Grusning av delar av samfällighetens vägar kommer att ske i enlighet med Underhålls- och förnyelseplanen.  

• Fortsätta och färdigställa arbetet med uppröjning och utglesning av område 20. Det som återstår är de 2 
”remsor” av området som löper parallellt med Granvedsvägen samt Vedhamnsvägen. 

• Efter det rikliga snöandet i november -22 drabbades vårt område av ett stort antal knäckta träd och grenar. 
Arbetet med att röja upp detta kommer i görligaste mån utföras med frivilliga krafter under vårens städdag. 
För det som inte mäktas med kommer professionell hjälp att anlitas. 

• En skogsmästare kommer tillsammans med representanter ur styrelsen att inventera vår skog för att få en 
bättre överblick över vårt skogsinnehav samt möjligheter till viss utglesning/avverkning. Detta ska göras med 
intentionen att inga kostnader för samfälligheten ska uppstå. 

• Fortsatt diskussion kommer hållas med entreprenör avseende åtgärdande av betongmuren vid Vedhamns-
stranden. Beslut på åtgärd och anlitande av entreprenör kommer att ske av styrelsen. 

• Anordna sedvanliga städdagar vår och höst. 

 

  



 
                                                                                                                                     

         Bilaga 1 - 2(3) 

 

Resultatrapport K1 detaljerad + Budget

Vedhamns Samfällighetsförening   

Org.nr: 717905-0344 UTFALL UTFALL UTFALL UTFALL UTFALL

BUDGET 

FÖRSLAG

BUDGET 

FÖRSLAG 

EX. MOMS

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023

Ordinarie Årsavgift per andel 2 500 2 500 1 500 1500 3 850 4 000 3 200

RÖRELSENS INTÄKTER

3000 Ordinarie Medlemsavgifter 365 000 367 500 220 500 220500 565 958 588 000 470 400

3010 Båtplatsavgifter 48 400 23 800 23 600 23800 22 400 22 400 17 920

3011 Extra utdebitering bryggor 292 000 0

3012 Bojförsäljning 5 600 400 0

3030 Tältuthyrning 1300 0

3049 Övriga intäkter (Vattenfall, mm) 13 117 86985 0

3740 Öresjustering 64 0 1 0

Bidrag Trafikverket 43 849 49 673 49 673

SUMMA  INTÄKTER 705 400 396 900 257 681 332585 632 208 660 073 537 993

Externa kostnader 

6110 Kontorsmaterial -1 445 -836 -320 -817 -2 000 -1 600

6250 Frimärken postbefordran -6 561 -1 807 -1 807 -2 179 -3 500 -3 500

6530 Redovisningstjänster -20 701 -16 232 -7 538 -13 863 -8 435 -15 000 -12 000

6540 Fort Nox och andra IT-tjänster (Wix Loppia) -3 752 -7 544 -5 938 -8 995 -8 666 -10 000 -8 000

6570 Bankkostnader -1 139 -2 380 0
6580 Advokat Rättegångskostnader 0

6610 Vägar -161 028 -60 752 -32 366 -189 095 -116 371 -242 938 -194 350

6611 Vinterunderhåll -2 356 -116 684 -68 645 -142 058 -104 906 -149 687 -119 750

6613 Trummor väg -1 003 0 0 0

6614 Vägdiken -4 938 0 0 0

6619 Övriga vägkostnader -4 623 -33 702 0 -8 085 0 -35 000 -28 000

6620 Stränder, bryggor -2 578 -5 343 -57 728 -19 446 -30 000 -24 000

6621 Vedhamnsbryggan -16 360 0

6622 Grönskanbryggan -707 245 -30 000 0

6630 Färskvatten pumpar vid väg -14 804 -3 159 -38 974 -32 672 0 0

6640 Trivselkonto -234 -2 000 -1 600

6650 Strand/områdesstädning -10 587 -1 015 -1 450 -1 331 -7 487 -2 000 -1 600

6660 Årsmöteskostnader -7 875 -14 953 -4 378 -3 441 -12 316 -5 000 -4 000

6670 Viltvård 0 0 0

6680 Skogsvård -30 650 -8 597 -9 575 -16 192 -61 271 -75 000 -60 000

6685 Allmänna diken -6 913 0 -1 123 -5 000 -4 000

6690 Gemensamhetsanläggning -1 975 -299 -1 686 -1 500 -1 200

6980 REV Medlems- och föreningsavgifter -1 370 -1 370 -1 290 -1355 -1 435 -1 500 -1 200

6990 Övriga externa kostnader -798 -60 -64 0

6991 Styrelsemöten -2 650 -750 -605 -3 500 -2 000

SUMMA Externa kostnader -989 849 -297 312 -159 866 -484293 -379 649 -583 625 -466 800

Personalkostnader 0

7240 Arvoden -21 875 -28 590 -46 546 -47496 -50 496 -51 000 -51 000

7331 Skattefri bilersättning -296 0 0 0

7510 Lagstadgade Sociala avgifter -6 194 -3 937 -5 846 -7330 -11 588 -10 000 -10 000

7610 Utbildning -327 0 0 -2 000 -2 000

SUMMA Personalkostnader -28 069 -32 527
-52 719 -55122 -62 084 -63 000 -63 000

Övriga Rörelsekostnader 0

7960 Datakostnader -129 -4 622

7990 Övriga föreningskostnader  -795 0

7991 Administrativa kostnader 0

7992 Transaktionskostnader -6 0

SUMMA Övriga Rörelsekostnader
-129 -5 423

0
0 0 0 0

SUMMA Kostnader -1 018 047 -335 262 -212 585 -539415 -441 733 -646 625 -529 800

Rörelseresultat -312 647 61 638 45 097 -206829 190 475 13 448 8 193

Finansiella poster

8314 Ränteintäkter skattekonto 9

8378 Övriga finansiella kostnader  -1 950 -3 023 -2 614 -4 000 -4 000

8410 Räntekostnader -3

8423 Ränta skattekonto -10 -38 -28

SUMMA Finansiella poster -13 -38 -1 969 -3023 -2 614 -4 000 -4 000

Årets resultat -312 660 61 600 43 128 -209 852 187 861 9 448 4 193

Fondering till/ianspråktagande av förnyelsefond

Uttag från förnyelsefond

Avsättning till förnyelsefond -20 000 -20 000 -20 000 -45 000 -85 000 -68 000

Summa förändring förnyelsefond
-20 000

-20 000 -20 000
-45 000 -85 000 -68 000

Årets resultat efter förnyelsefond -312 660 41 600 23 128 -229 852 142 861 -75 552 -63 807

Kassa och Bank

Förnyelsefond 40 000 60 000 80 000 100 000 145 000 230 000 213 000

Vägfond fiber 72 020 72 020 72 020 72 020 72 020

Verksamhetskonto 247 309 274 224 276 541 68 086 211 094 135 542 147 287

Utgående kassa och bank vid årets slut 287 309 334 224 428 561 240 106 428 114 437 562 432 307

Nettoförändring kassa och bank 188 008 9 448 4 193



 
                                                                                                                                     

 

 

 

 
            Bilaga 1 - 3(3) 

 

 

  

BALANSRÄKNING
2022 2021 2020 2019 2018

TILLGÅNGAR   

Kundfordringar 0 0 3 000 3600 6 999

Övriga fordringar 0 0 0 0 0

Finansiella placeringar 0 0 875 0

Kassa och bank 428 114 240 106 428 561 334224 255 309

SUMMA TILLGÅNGAR 428 114 240 106 432 436 337824 262 308

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital 

Balanserade över-/underskott 238 135 402 987 379 859 246240 538 898

Årets över-/underskott 142 861 -209 852 23 128 41600 -312 659

Summa eget kapital 380 997 193 135 402 987 287840 226 239

  

Obeskattade reserver 

  

Skulder

Leverantörsskulder 16 292 18 892 6 434 13825 0

Skatteskulder och övriga upplupna kostnader 30 826 28 079 17 015 3659 0

Övriga skulder 6 000 32500 36 069

Summa skulder 47 118 46 971 29 449 49984 36 069

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 428 114 240 106 432 436 337824 262 308

Underskrifter
Ingarö 2023-02-

STYRELSEN

Hanna Rubensson Sven Löthman Lennart Blomström

Johan Itzel Lars Segerström  Anneli Resare

Ellinor Fernström



 
                                                                                                                                     
 

Bilaga 2 

 
 

 

Valberedningen förslag till styrelse 2023                                      Bilaga 3 
 
Ordinarie ledamöter 
  
Ordförande          Johan Itzel                    Nyval   2 år 
Ledamot               Sven Löthman                      Kvarstår 1 år 
Ledamot               Annelie Resare     Omval 2 år 
Ledamot               Ellinor Fernström                Kvarstår 1 år 
Ledamot               Hanna Rubensson               Kvarstår 1 år 
  
Suppleanter 
Kristian Wiberg                                                    Nyval. 1 år 
Mats Rosengard Sjödin                                      Omval 1 år 
  
Revisorer 
Valberedningen saknar kandidater och föreslår följande: 
Anlita extern revisor alternativt uppdras åt årsstämman att välja revisorer och revisorssuppleanter. 
  
Revisorssuppleanter 
Se ovan. 
 
Valberedning 
 Valberedningen föreslår att årsstämman väljer ny valberedning. 

  



 
                                                                                                                                     

Underhålls- och förnyelseplan 2023                                   Bilaga 4  

Vedhamns Samfällighetsförening  

 

Inledning  

Samfälligheten är skyldig att ha en underhålls- och förnyelsefond då vi gemensamt äger och förvaltar gemensam 
egendom. För att kunna räkna ut avsättningen till en sådan fond upprättas en underhålls- och förnyelseplan.  
 
Genom att bedöma den årliga kostnaden för dels den åldersberoende komponentens inverkan, dels det dagliga slita-
gets påverkan kan man uppskatta den årliga kostnaden för upprätthållande av ursprunglig standard och funktion. 
Denna kostnad varierar naturligtvis kraftigt från år till år då underhållsbehoven på de olika anläggningarna inträffar vid 
olika tidpunkter. Underhålls- och förnyelseplanen skapar förutsättningar för att periodisera dessa kostnader och på ett 
kontrollerat sätt ackumulera de resurser som krävs. Därmed minimeras risken för att medlemmar i samfälligheten vid 
vissa enskilda perioder tvingas till extra inbetalningar eller upptagande lån.  
 
En annan fördel med att upprätta en underhålls- och förnyelseplan är att föreningen ökar sin kunskap om anläggning-
arnas underhållsbehov vilket medför bättre kontroll och styrning av verksamheten. 

 

Underhålls- och förnyelsefond  

Samfällighetsföreningar som förvaltar gemensamhetsanläggningar som är av kommunalteknisk (1) natur eller annars 
av större värde skall, enligt 19 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL), avsätta medel till en fond 
för att säkerställa anläggningens framtida underhåll och förnyelse.  
 
Föreningen bestämmer själv storleken på de avsättningar som skall göras. Enligt 28 § SFL skall grunderna för fondav-
sättningen anges i stadgarna (enligt föreningens stadgar skall till föreningens underhålls- och förnyelsefond årligen 
avsättas minst 8 000 kronor). I lantmäteriets normalstadgar anges en minsta avsättning om 0,3% av nyanskaffnings-
kostnaden per år. För att styrelsen skall kunna bedöma hur stora avsättningar som behövs skall en underhålls - och 
förnyelseplan upprättas. Planen bör gås igenom och revideras regelbundet, helst till varje årsstämma men som minst 
vart tredje år.  
 
I utgifts- och inkomststaten, d v s föreningens budget som skall framläggas på och godkännas av stämman, redovisas 
det belopp som avsätts till fonden (41 § SFL).  
 
Fonden skall användas för att ge styrelsen en beredskap och ett handlingsutrymme när större underhållsåtgärder 
krävs. Den skall härvid ses som ett komplement till andra finansieringsformer att sprida kostnaderna för större under-
hållsarbeten över en längre period.  
 
Underhålls- och förnyelsefonden kan också av medlemmar i samfälligheten ses som en trygghet och buffert mot 
större oförutsedda utgifter som inträffar utan förvarning, som t.ex. omfattande stormskador på bryggorna. Som med-
lem i en samfällighet är var och en betalningsskyldig mot de fordringsägare föreningen har vilket skulle kunna medföra 
en ansenlig utgift för hushållen ifall andra finansiella medel saknas.  
Fonden skall värdesäkras genom att en årlig avkastning tillförs fonden. När det gäller fondens storlek ska hänsyn tas 
till rådande beskattningsregler. Principerna är att inkomstbeskattning av gemensamhetsanläggningar sker hos delä-
garna. Skattskyldighet för delägare föreligger endast om varje enskild delägares andel av ränteinkomster årligen över-
stiger 600 kr. Samfällighetens fondavsättning ska som regel eftersträva skattebefrielse för andelsägare.  
 

Fondens användning  

Fonden ska i huvudsak användas till förnyelse, periodiskt underhåll och akutbuffert för anläggningarna som omnämns 
under punkten ”Beskrivning av anläggningarna och deras omfattning”. 

 
1 Anläggningar av kommunalteknisk natur är t.ex. vägar, bryggor, parkeringsplatser, lekplatser och grönområden, vatten- och av-
loppsledningar. 



 
                                                                                                                                     
Beskrivning av anläggningarna och deras omfattning   

Vedhamns Samfällighetsförening förvaltar Ingarö-Evlinge GA:2 enligt anläggningsbeslut från 2002-12-23. Anlägg-
ningen består av vägar, grönområde, två bryggor med båtplatser, två badplatser, två fotbollsplaner med tillbehör, par-
keringsplats, två större trätrappor och sju handpumpar för dricksvatten med tillbehör. 

 

Vägar 

Vägnätet är ca. 5 968 kilometer grusvägar med en bredd av 3,0 - 3,5 meter. 

 

Sträckans nr Beskrivning av sträckan Längd (m) 

1 Vänderbyvägen V infart - Grönskans väg Ö anslut 490 

2 Vänderbyvägen (Domgärdesvägen – Granvedsvägen) 652 

3 Granvedsvägen från Vänderbyvägen– Klacknäsvägen 537 

4 Ekbergsvägen 289 

5 Vänderbyvägen (Västernäs)- Klacknäsvägen 537 

6 Domgärdesvägen 300 

7 Grönskans väg 360 

8 Albins väg 380 

9 Vedhamnsvägen 820 

10 Olgas väg 239 

11 Vänderbyvägen (Grönskan) – Domgärdesvägen 234 

12 Drättsviksvägen 171 

13 Vänderbyvägen (Granvedsvägen – Vedhamnsvägen) 373 

14 Vänderbyvägen (Vedhamnsvägen-Västernäs) 586 

 Totalt 5 968 

 

 Vägsträckor med statsbidrag (enligt Trafikverket) uppgår till 
totalt 4 600 kilometer, vägdel, längd, vägkategori och trafik-
klass:  

• Vägdel 1, sträcka. Allmän väg 655-Vänderbyvägen till 
korsning Domgärdsvägen Vägdel 2. Längd 740 meter trafik-
klass HÖG vägkategori B. (Sträcka 1, 11) 

• Vägdel 2, sträcka. Allmän väg 655-Domgärdsvägen-Vän-
derbyvägen till korsning Granvedsvägen vägdel 3. Längd 960 
meter trafikklass MELLAN vägkategori B. (Sträcka 6, 2) 

• Vägdel 3, sträcka. Allmän väg 655-Granvedsvägen till 
korsning Vänderbyvägen vägdel 2. Längd 790 meter trafikklass 
MELLAN vägkategori B. (Sträcka 3) 

• Vägdel 4, sträcka. Vägdel 3-Vedhamnsvägen, Vänderby-
vägen till korsning vägdel 2 Längd 1200 meter trafikklass LÅG 
vägkategori B. (Sträcka 9, 13) 

• Vägdel 5, sträcka. Allmän väg 655-Vänderbyvägen till 
korsning Vedhamnsvägen vägdel 4. Längd 1130 meter trafik-
klass MELLAN vägkategori B. (Sträcka 5, 14) 
 
Trummor kan indelas i tre materialklasser: betong, plåt och 
plast. Beträffande livslängden så ligger plasten väl till (enligt 
tillverkarna> 100 år). Plåttrummor kan angripas av aggressivt 
vatten och rosta sönder. Betongrör kan vara känsliga för rörel-

ser i vägkroppen och beroende på bl.a. packningen kring rören, kan rörelserna bli av varierande storlek. Risken är såle-
des att rören glider isär och funktionen blir nedsatt.  
Vi har 55 trummor totalt och därav 32 i plast, 17 i betong och 6 i metall. 
 
Vägdiken finns mer eller mindre efter alla vägarna. 



 
                                                                                                                                     

 

Bryggor och badplatser/stränder      

Samfällighetens bryggor och badplatser/stränder består av följande tillgångar: 
 
Vedhamn 
Träbrygga på betongfundament 
Betongbrygga på stenfundament 
Trätrappa 
Sandstrand och sandstrand med betongfundament mot vattnet  
Badflotte 
Trampolin 
 
Grönskans brygg 
Träbrygga på Pål fundament. 
Trätrappa 
Sandstrand och grus/stenstrand  
Badflotte 

 

Grönområde/skog 

70,5459 ha skog, grönytor och berghällar samt ett antal avvattningsdiken. 
 

Fotbollsplaner 

Två gräsplaner med mål av metall 

 

Parkering 

Grusparkering vid Vedhamnsbryggan. 

 

Vattenpumpar 

Sju handpumpar i borrade brunnshål.  

 

Plan för anläggningarnas livslängd och underhåll samt förnyelse 

Vägar 

Vägnätet har ingen egentlig livslängd så förnyelse är inte aktuellt. Underhåll kan delas in i två kategorier, drift och pla-
nerat underhåll. Drift är det som årligen görs och som inte är direkt bestående annat än under innevarande år medan 
planerat underhåll har olika livslängder baserat på respektive åtgärd. Exempelvis dikning görs med visst intervall bero-
ende på omständigheter för detta medan grusning har ett annat intervall baserat på belastning och konstruktion av 
bärlager.  
 
De plasttrummor som vi har är nedlagda under senaste 10 åren och kommer med stor sannolikhet inte att behöva 
bytas ut detta decennium. Plåt- och betongtrummor måste inventeras för skick och längd samt kostnad för utbyte. 
Dessa utbyten kommer att hanteras när respektive trumma inte fungerar längre. Kostnaden för byte kan hanteras i 
respektive års driftbudget. 
 
Vägdiken vid grusväg rekommenderas att grävas med 8 - 10 års intervall i normalfallet. 
Grävning av diken kommer att göras vid behov och är därför svårt att planera långsiktigt så detta kommer att hanteras 
inom respektive års driftbudget. 
 
Enligt vägplanen 2023 (inkluderad i driftbudgeten beräknas följande årlig drift/underhåll: 

• Sommarunderhåll 120 492 kr (2022 ≈ 116 000 kr) 

• Grusning (2 088 km) 122 446 kr 

• Vinterunderhåll 149 687 kr (2022 ≈ 130 000 kr) 

• Övriga vägkostnader 35 000 kr (2022 = 8 000 kr) 
 



 
                                                                                                                                     
Det måste finnas cirka 2/3 av den rörliga vinterunderhållskostnaden (ca 60 000 kr) i likvida medel vid årets start för att 
det ska räcka tills utdebiteringen sker i slutet av april.  

 

Periodiskt underhåll - vägar 

Grusning, som kompletteras med kantskärning/grusåtervinning, planeras in för utfartsvägar med ett intervall på 5 - 7 
år beroende på förslitning och för övriga vägar med ett intervall på 6 - 8 år beroende på förslitning. Priset för grusning 
uppgick 2021 till 52 500 kr/km. För 2023 beräknas priset uppgå till 58 643 kr/km (KPI=11%). Baserat på att samfällig-
heten har 5 968 m väg uppgår priset för grusning av hela området till ca. 350 000 kr.  
 
Om intervallerna blir 6 respektive 8 år för grusning av vägnätet så ger det en avsättning till fonden med 46 000 kr/år 
de kommande 10 åren. För den grusning som planeras i 2023 i enlighet med nedanstående tabell kommer överskottet 
2022 att användas. Baserat på utnyttjandet av överskottet 2022 samt tidigare gjorda avsättningar till förnyelsefonden, 
beräknas kommande avsättning till förnyelsefonden för grusning av vägar de kommande 10 åren uppgå till 28 750 
kr/år. 
 
Dessutom avsätts i den årliga driftbudgeten en buffertpost om 35 000 kr/år för att ha beredskap för eventuella akuta 
åtgärder. 

 

Underhåll Inter-
vall 

Grusades 
senast 

Utfarts 
vägar 

(m) 

Övriga 
vägar 

(m) 

2021 (m) 2022 (m) 2023 (m) 2024 (m) 2025 (m) 

Sträcka 1 6 år 2021 490  utförd     

Sträcka 2 8 år 2021  652 utförd     

Sträcka 3 6 år 2021 537  utförd     

Sträcka 4 8 år 2007/8?  289   X   

Sträcka 5 6 år 2021 537  utförd     

Sträcka 6 6 år 2021 300  utförd     

Sträcka 7 8 år 2014  360   X   

Sträcka 8 8 år 2014  380   X   

Sträcka 9 8 år 2007/8?  820   X   

Sträcka 10 8 år 2014  239   X   

Sträcka 11 8 år 2007/8?  234     X 

Sträcka 12 8 år 2020?  171     X 

Sträcka 13 8 år 2007/8?  373     X 

Sträcka 14 8 år 2007/8?  586     X 

Sträcka (m)   1 864 4 104 2 516  2 088  1 364 

Summa 
(kr) 

  97 861 222 861 132 090 0 122 446 0 87 000 

 

Bryggor 

Bryggor har en uppskattad livslängd på mellan 50 - 80 år men har, för att uppnå det, ett visst behov av underhåll. 
Bryggor har också visst driftbehov i form av reparationer. 
 



 
                                                                                                                                     
Det finns behov av förnyelse av betongmuren vid Vedhamnsstranden och att säkra betongplattorna på Vedhamns-
bryggan, likaså behöver trappan i Grönskan ersättas. För detta görs extra avsättningar under de kommande 10 åren. 
För övriga delar görs för närvarande ingen avsättning då förnyelsen ligger så långt fram i tiden. Utbyte av trappan i 
Grönskan bör göras inom 5 - 7 år. Indäckning av betongmuren vid Vedhamnsstranden görs när fondens medel så tillå-
ter, dock senast inom 5 år. Till dess så utförs reparationer löpande för att upprätthålla säkerheten. Avsättningen be-
räknas uppgå till 65 000 kr/år.  Med beaktande av tidigare gjorda avsättningar till förnyelsefonden beräknas dock nöd-
vändig avsättning de kommande 10 åren uppgå till 56 250 kr/år. 

 

 
Styrelsen föreslår ingen avsättning till fonden för periodiskt underhåll understigande 50 000 kr utan anser att detta 
planeras in i den årliga driftbudgeten. Dessutom avsätts i den årliga driftbudgeten en buffertpost om 30 000 kr/år för 
att ha beredskap för eventuella akuta åtgärder. 

 

Underhåll Åtgärd Intervall 2023 2024 2025 2026 2027 

Vedhamn Renovering betongfundament 2 st 3 år  30 000   30 000 

Grönskan        

Summa (kr)    30 000   30 000 

 

Badplatser/stränder 

Badflottar har en livslängd på ca 10 år och kräver under den tiden ett visst underhåll. Styrelsen föreslår ingen avsätt-
ning till fonden för förnyelse utan anser att detta planeras in i den årliga driftbudgeten. 

 

Förnyelse Förnyelseår Livslängd Värde Avsättning  

Vedhamn 

Badflotte 2015 10 år 12 000 1 200 

Trampolin 2004 25 år 10 000 400 

Trampolin-fundament 2021 40 år 30 000 750 

Förnyelse Förnyelseår Livslängd Värde Årlig avsättning  
(kommande 10 åren) 

Vedhamn 

Träbrygga 2015 ca:50 år 774 000  

Trappa 2015 Ca: 35 år 100 000  

Betong konsoler/fundament 1965? ca:50 - 80 år 500 000  

Betongplattor 1965? ca:50 - 80 år 300 000  

Indäckning betong-muren strand 2023 ca:40 år 130 000 13 000 

Indäckning yttre betongplattor 2025 ca:40 år 120 000 12 000 

Indäckning inre betongplattor 2032 ca:40 år 100 000 10 000 

Grönskan 

Träbrygga/Pålar 2018 ca:50 år 707 000  

Trappa 1992 ca:35 år 300 000 30 000 

Summa (kr)   2 381 000 65 000 



 
                                                                                                                                     

Grönskan 

Badflotte 2021 10 år 12 000 1 200 

Summa (kr)   64 000 3 550 

 
Styrelsen föreslår ingen avsättning till fonden för periodiskt underhåll utan anser att detta planeras in i den årliga 
driftbudgeten. 

 

Underhåll Åtgärd Intervall 2022 2023 2024 2025 2026 

Vedhamn 

Badflotte Inoljning 3 år utförd   1 000  

Sand Påfyllnad 4 år 11 480    12 000 

Grönskan 

Badflotte Inoljning 3 år   1 000   

Sand Påfyllnad       

Summa (kr)   11 480  1 000 1 000 12 000 

 

Grönområde/skog 

Under flera år har underhållsarbetet av våra grönområden eftersatts. Bland annat har vi varken haft ekonomiska eller 
personella resurser att genomföra de insatser som har krävts för att dessa ska få den omvårdnad som planen anger. 
Man kan säga att vi har upparbetat en skuld till våra grönområden. För att kunna upprätthålla Grönområdesplanen 
har styrelsen bedömt att det krävs minst 70 000 kr/år under åtminstone de kommande tre åren (2022 - 2024). Belop-
pet ska i första hand användas för att röja bland stormfällda träd, men även viss utglesning. Styrelsen föreslår att kost-
naden för underhållsarbetet avsätts i den årliga driftbudgeten. 
 
Löpande slyröjning och rensningar utföres av med hjälp av frivilliga. Kostnader för dessa insatser (drivmedel och för-
slitningsmaterial) ersätts till frivilliga.   

 

Fotbollsplaner 

Klippning sker regelbundet under sommaren med hjälp av frivilliga insatser. 

Kostnader för dessa insatser (drivmedel och förslitnings material) ersätts till frivilliga. 
 

Parkering 

Slyröjs och grusas vid behov. 

 

Vattenpumpar 

Enligt årsmötesbeslut från 2014 ska tre vattenpumpar underhållas och fortsättningsvis kontinuerligt provtagas och 
hållas med tjänligt vatten. Dessa pumpar listas nedan. Styrelsen föreslår ingen avsättning till fonden för förnyelse utan 
anser att detta planeras in i den årliga driftbudgeten. 
 

Förnyelse Förnyelseår Livslängd Värde Avsättning  

1. Albins väg 2021  40 000  

2. Grönskans väg   40 000  

4. Vedhamnsvägen 2022  40 000  



 
                                                                                                                                     

Summa (kr)   120 000  

 

Underhåll Åtgärd Intervall 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Albins väg vattenanalys 3 år 2 849   3 000  

2. Grönskans väg vattenanalys 3 år 2 849   3 000  

4. Vedhamnsvägen vattenanalys 3 år 775 2 000   3 000 

Summa (kr)   6 473 2 000  6 000 3 000 

 
Styrelsen föreslår ingen avsättning till fonden för periodiskt underhåll utan anser att detta planeras in i den årliga 
driftbudgeten. 

 

Hantering av fonden 

Insättning och uttag 

Styrelsen föreslår till årsmötet varje år i sitt budgetförslag (utgift- och inkomststat) avsättning och eventuellt uttag ur 
fonden baserat på underhållsplanen efter genomgång av denna. 

 

Begränsning av fonden 

Värdet på fonden får inte överstiga nyanskaffning av bryggor samt kostnad för större reparation av vägnätet. 
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FULLMAKT vid föreningsstämma den 2023-03-26 

 
För ___________________________________________1) att företräda fastigheten INGARÖ-EVLINGE___:____2)  

 

Fastighetsägare 3): 

Ort:                                                   Datum: 
 
 

Ort:                                                   Datum: 
 
 

Underskrift: 
 
 

Underskrift: 
 
 

Namnförtydligande: 
 
 

Namnförtydligande: 
 
 

 

Ort:                                                   Datum: 
 
 

Ort:                                                   Datum: 
 
 

Underskrift: 
 
 

Underskrift: 
 
 

Namnförtydligande: 
 
 

Namnförtydligande: 
 
 

1)Ombudets namn. 2) Fastighetsbeteckning. 3) Samtliga lagfarna fastighetsägare måste skriva under 


