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Förvaltningsberättelse för Svinningeudds Samfällighet år 2020 
Styrelsen för Svinningeudds Samfällighetsförening avger härmed följande förvaltningsberättelse för 

verksamhetsåret 2020. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning 

Carina Granqvist Ordförande   
Jenny Eriksson Sekreterare  (vald även för 2021)  
Maria Falk Kassör  (vald även för 2021) 
Anders Hedlund ledamot   (vald även för 2021) 
Nils Jönsson ledamot 
Patrik Lundin ledamot   
Andreas Fredriksson ledamot   
Niklas Almlöf suppleant 
Kristian Weckström suppleant 

 

Revisorer har varit:  Valberedningen har varit: 

Sten Bengtson  Eva Jansson 

Katarina Löweberg (suppleant)  Linda Johansson 

  Jenny Dahlin 

 

Samfälligheten bestod vid årsskiftet 2020/2021 av 124 fastigheter, med ett totalt andelstal på 113,5. 

Debiteringslängden kan på anmodan visas upp av kassör. 

 

Ordinarie årsstämma avhölls 2020-05-31 utanför föreningsstugan med 32 personer närvarande 

representerande 43 fastigheter varav 2 via fullmakt. 

Styrelsen har under året haft 12 stycken protokollförda möten. 

 

Protokoll från stämman kan erhållas av sekreteraren samt på webbplatsen www.svinningeudd.se.  

 

Styrelsen har under verksamhetsårethaft fortsatt fokus på den tunga byggtrafiken ochparallellt har 

vi arbetat med att försöka bibehålla och förbättra trafiksäkerheten för gångtrafikanter och cyklister. 

• Tung byggtrafik-Vi kan se en viss förbättring i att fastighetsägarnatar ett större ansvar för sina 

tunga transporter men fortsatt är det flera transporter som struntar i begränsningsskyltarna vid 

Svinningeuddsvägens infart och kör in utan tillstånd. De tunga transporterna håller ofta för hög 

hastighet vilket innebär ökat slitage på våra vägar.  

• Trafiksäkerhet-  Första delen på Svinningeuddsvägen är mycket hårt belastad av trafik. Styrelsen 

har lyft frågan till kommunens Trafikenhet om att trafiken måste fördelas jämnare över hela 

Svinningeför att nyttja samtliga tillfarter till/från Nantesvägen. Vi har ännu inte lyckats få gehör 

för detta. Kommunen arbetar föratt trafikmiljön är trygg, säker och tillgänglig för alla trafikanter 

på ett långsiktigt hållbart sätt. För att vårt område ska kunna leva upp till kommunens strategi 

måste denna omfördelning av trafik ske i närtid.  

• Fartdämpande åtgärder–Som ett led i arbetet med att höja trafiksäkerheten har Samfälligheten 

anlagt en chikan på första delen av Svinningeuddsvägen i juni 2020 och även ett gupp precis vid 

infarten till vårt område för att markera att hastigheten sänks till max 30 km/h. Chikanen har till 
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stora delar haft den effekt vi eftersökten. Arbetet med fartdämpande åtgärder pågår fortsatt där 

vi kartlägger vägnätet för att hitta den mest optimala lösningen att få trafiken att hålla gällande 

hastighetsbegränsning och därmed höja trafiksäkerheten på vägarna. Detta inkluderar även en 

översyn av trafikskyltarna. 

• Eon utförde underhållsarbete av starkströmskabel vilket medförde att vi behövde stänga av 

Svinningeuddsvägen under ett antal timmar i höstas. Denna dag blev det påtagligt att det behövs 

fler in/utfarter mot Nantesvägen. Det är inte minst viktigt om blåljusfordon ska fram. 

• Kommunen införde maxhastighet 30 km/h som Lokal trafikföreskrift i november. 

• Extramöte genomfördes i januari där vi tog beslut om omförrättning av samfälligheten. 

Förrättningen startade i februari i år. Nästa arbetsmöte inplanerat i slutet av maj. 

• Diskussioner förs med exploatören för Brf Skärgårdsslänten där vi sedan tidig höst har påtalat att 
väg och vägområde på Jaktvägen ska återställas med öppna diken på vardera sida om vägbanan 
samt att vägområdet ej får användas till parkering. All parkering sker inom den egna fastigheten 
vilket gäller för hela samfällighetens vägnät. 

• Vi har kontinuerligt fyllt igen potthål med kallasfalt för att få vägen att hålla ett tag till.  
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EKONOMI 

Balansräkning 2020 

    
 

 

 

        

Balansräkning
Tillgångar IB UB

1518 Kundfordringar 0 0

1630 Skattekonto 29 0

1790 Förutbetalda kostnader 932 1 188

1930 Bank/plusgiro 192 544 295 144

1970 Bank/underhållsfond 299 000 413 000

Summa tillgångar: 492 505 709 332

Skulder IB UB

2091 Balanserat resultat -42 327 46 622

2099 Årets resultat 88 949 15 512

2280 Underhålls- och förnyelsefond -413 000 -527 000

2441 Levskuld SVTF årsavgifter -290 -5 750

2442 Levskuld SVTF båtplatsavgifter -6 700 -1 300

2443 Levskuld SVTF övrigt 0 -12 500

2444 Skulder till medlemmar -57 300 -58 400

2448 Leverantörsskulder -15 649 -118 273

2730 Arbgivaravg/skatt -46 188 -48 243

Summa skulder: -492 505 -709 332



 

SVS 

  

Resultaträkning 2020 samt förslag till budget 2021       
Intäkter Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2021  

förslag 

3011 Årsavgifter 328 094 299 750 312 000 
3012 Anslutningsavg tillk fastigh 0 0 0 
3014 Västerskärs samfällighet 40 000 40 000 50 534 

3015 Slitageavgifter (tunga trp) 5 000 193 540 130 000 
3019 Påminnelseavgifter 1 260 840 0 
3985 Statsbidr vägar 5 880 0 0 
3990 Övriga  intäkter 0 0 0 
Summa intäkter: 380 234 534 130 492 534 

Kostnader 
4111 Vägar underhåll -1 660 -1 646 -50 000 
4112 Vägbelysning -35 992 -38 794 -40 000 
4113 Vinterväghållning -194 845 -66 438 -120 000 
4115 Vägar övrigt 0 -144 580 -45 000 
5420 Programvaror/webbplats -3 959 -3 892 -4 000 
6150 Kontorsmtrl/trycksaker 0 0 -200 
6250 Porto 0 0 -300 
6530 Redovisningstjänster -18 750 -18 750 -18 750 
6980 Föreningsavgifter -1 095 -1 095 -1 095 
6650 Möteskostnader 0 0 
6570 Bankkostnader -1 139 -1 124 -1 300 
6990 Övriga externa kostnader 5 745 -52 680 -36 000 
7240 Styrelsearvoden -80 000 -82 000 -80 000 

7241 Revisionsarvoden -1000 -1000 -1 000 
7510 Arbetsgivaravgifter -22 488 -23 643 -25 136 

Summa kostnader: -355 183 -435 642 -422 781 

Rörelseresultat: 25 051 98 488 69 753 

Bokslutsdispositioner 
8811 Avsättning underhållsfond -114 000 -114 000 -114 000 

Årets resultat: -88 949 -15 512 -44 247 


