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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för räkenskapsåret 2010/2011
Sammanträden
Styrelsen har under räkenskapsåret haft 11 stycken protokollförda sammanträden.
Räkenskapsåret löper från den 1 mars 2010 till den 28 februari 2011.
Styrelsens sammansättning
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Lennart Johansson
Anna-Carin Lundmarker
Roland Markström
Bengt Gustafsson
Lars Dahl
Suppleanter Dieter Bürger
Lennart Hellmark
Revisorer
Revisorssuppleant
Valberedning

Olle Sundin
Claes Herdenborg
Birgitta Segring-Renck

Susanne Björklund
Joakim Henriksson

Övriga funktioner
På styrelsen uppdrag har följande personer medverkat i förvaltning av föreningen.
Vägfogdar

Lars Dahl
Mikael Andersson
Skogsfogde Lars Dahl
Vattenfogde Daniel Rehnman
Badfogde
Bengt Gustafsson
Verksamheten
Firmateckning
Ingen särskild firmatecknare har utsetts under året vilket inneburit att alla ordinarie
styrelseledamöter tecknat föreningens firma i förekommande fall.
Försäkringar
Föreningen är genom medlemskapet i REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) försäkrad för den
verksamhet som är specificerad i Lantmäteriverkets förrättningsprotokoll för Björktorps
Samfällighetsförening.
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Medlemskap i REV
Föreningen är medlem i Riksförbundet Enskilda Vägar (REV).
Räkenskaper
Föreningens räkenskaper och förslag till budget för räkenskapsåret 2011/2012 redovisas i
bilaga 1. I budgetförslaget för 2011/2012 ingå en budgeterad intäkt av 7 500 Sek som avser
den bedömda storleken på det sökta statliga vägbidraget. Föreningens ekonomi är fortsatt god
och ger utrymme för att fullfölja merparten av förbättringsåtgärderna i föreningens
underhålls- och förnyelseplan.
I den föreslagna budgeten för 2010/2011 budgeterades ett underskott, för båda
gemensamhetsanläggningarna tillsammans, med -749 Sek. Vid stämman beslutades om ett
riktat avgiftsuttag om 500 Sek per andel, vilket motsvarade 65 000 Sek, för att möjliggöra
påläggning av grus på vägar i snabbare takt än den föreslagna. I de nu redovisade
räkenskapshandlingarna framgår att resultat blev 93 397 Sek. Anledningen till den stora
skillnaden är att vägkantskärningen inte hann avslutas och därmed försenades
grusningsarbetet.
I redovisningen ingår avsättningar för framtida åtaganden enligt Underhålls- och
förnyelseplanen. Se även bilaga 2.
Räkenskaperna har förts per verksamhetsgren. Det innebär att det finns två stycken
resultaträkningar. En avser GA1 (Gemensamhetsanläggning 1; vägar grönytor, badplats m m)
och en avser GA2 (Gemensamhetsanläggning 2; sommarvattenanläggningen).
Varje verksamhetsgren ska vara självbärande. Det innebär att medlemsavgiften sönderfaller i
två delar, det vill säga en medlemsavgift för GA1 och en för GA2.
Ränteintäkterna har varit blygsamma 13 Sek under räkenskapsåret vilket beror av det rådande
läget på världens finansmarknader där styrräntorna (och marknadsräntorna) är mycket låga.
En mindre utestående fordring för medlemsavgifter finns (25 Sek).
De samlade tillgångarna uppgår till 183 095 Sek vilket framgår av balansräkningen. Den del
av tillgångarna som är avsatta för framtida åtaganden i GA1 samt GA2 är tillsammans 48 000
Sek.
Till kontot för framtida åtaganden inom GA1 föreslår styrelsen att avsättning för
räkenskapsåret 2010/2011 sker med 10 000 Sek och till GA2 föreslås en avsättning med
1 000 Sek.
Styrelsen föreslår vidare att medlemsavgiften för verksamhetsåret 2011/2012 och för
GA1 fastställes till 1 650 Sek per hel andel samt att medlemsavgiften för GA2 fastställes
till 65 Sek per hel andel. Styrelsen föreslår därmed oförändrat avgiftsuttag.
Strukturella åtgärder
Styrelsen har under året inte genomfört några strukturella åtgärder.
Styrande dokument
Styrelsen har för räkenskapsåret fastställt och arbetat efter
-arbetsfördelning för styrelsens ledamöter
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-attestinstruktion
-roll- och ansvarsbeskrivning för fogdar
Underhåll av vägar och mark
Under räkenskapsåret har flertalet aktiviteter genomförts. Merparten återfinns i föregående
version av underhålls- och förnyelseplanen men även mer akuta åtgärder har genomförts.
Vinterväghållningen verkar ha fungerat bra i stort sett trots stor belastning på grund av en
större nederbörd än normalt. Vissa problem upplevdes under vårvintern då det uppstod halka
tre dagar efter att grusning skett. Styrelsen noterade också att kvaliteten vid ett av
grusningstillfällena inte var tillfredsställande. Under räkenskapsåret har 11 st plogningar skett.
Ansökan om statligt vägbidrag har i enlighet med stämmobeslutet 2010 inlämnats.
Aktiviteter som genomförts är i korthet:
-iordningställande av vändplan på Fridalavägen genom att planen jämnats till, belagts med
bärlager och slutligen belagts med ett slitlagerskikt. Vissa justeringar återstår att göra.
-samtliga vägrenar inom förvaltningsområdet har klippts
-kantskärning har utförts på samtliga vägar där behov har funnits. Ett mindre avsnitt högst upp
på Björktorpsvägen återstår.
-förbättring av dikning där behov har funnits. Ett mindre avsnitt högst upp på
Björktorpsvägen återstår.
-komprimering av samtliga vägbankar inom området har skett.
-ett flertal vägtrummor har lagts ut och vissa har bytts ut.
-iordningställande av badplats med påläggning av jord samt utläggning av gräsmatta.
Den planerade grusningen sker snarast möjligt efter tjällossning och stabilisering av vägarna.
Under året har inga allmänna städdagar genomförts.
Underhålls- och förnyelseplanen uppdaterades under vintern med nya aktiviteter
Hemsida
Hemsida har skapats för att förstärka informationsmöjligheterna. Hemsidan kan inte ersätta
det stadgeenliga anslaget av stämmoprotokoll på föreninghuset men all övrig information som
rör Samfällighetsföreningen kan kanaliseras via hemsidan. Enligt styrelsebeslut kommer
ansvaret för hemsidan att knytas till sekreteraren i styrelsen. Se www.bjorktorpssf.se
Verksamhetsberättelsen avgiven i Björktorp 2010-04-17
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Lennart Johansson, ordf
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Anna-Carin Lundmarker, sekr
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Roland Markström, kassör
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Bengt Gustafsson, ledamot
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Lars Dahl, ledamot

