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Styrelsen för Dunö Samfällighetsförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse 

för verksamhets tillika kalenderåret 2015 

Verksamhetsberättelse 
 

Föreningsstämmor/konstituerande styrelsemöten 

Föreningen håll ordinarie årsstämma 20150421. Följt av konstituerande styrelsemöte 20150510. Det 

kunde konstateras att stämman inte kunnat enas kring en fulltalig styrelse i enlighet med stadgarnas 

bestämmelse. Styrelsen kallade därför till extra stämma vilken avhölls 20150615. Efter extra stämma  

hölls konstituerande styrelsemöte. 

Styrelsens sammansättning 

Styrelsen fick följande sammansättning 

Ordförande  Micael Schmitz Vald på 1 år 

Ledamot Kjell Hellkvist  Vald på 2 år 2015 Naturansvarig 

Ledamot Mats Carlstedt Vald på  1 år  Vice naturansvarig 

Ledamot  Håkan Andersson Vald på 1år 

Ledamot Henrik Andersson Vald på 2 år  Sekreterare 

Ledamot Gösta Fransen  Vald på 2 år  Vägansvarig 

Suppleant Ingela Fyreskär  

Suppleant Björn Kihlman 

Styrelsen har under året haft 6 styrelsemöten inkluderande de konstituerande 

Redovisning av åtgärder beslutade av föreningsstämma 

Förutom gängse val och budgetbeslut beslutade stämman med uppföljning på extra stämma baserat 

på motion från Ingela Fyreskär att ge styrelsen mandat att förhandla med kommunen avseende 

avyttring av vägen mellan Rinkabyholm och anslagstavlan (GA1). Styrelsen har genomfört kontakter, 

inlett förhandlingar och till kommunen framlagt förhandlingsbud. Kommunen har meddelat att man 

avser att återkomma under år 2016 men att ett beslutsunderlag inte gick att få färdigt innan 

föreningens ordinarie årsstämma 2016- 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning 

Pos Utfall 2015 Utfall 2014 Budget 
2015 

GA1 2015 GA2 2015 

Intäkter      
Medl avg 217 601 204 942 210 000 47 872 164 729 
Bidrag 51 328 73 026 31 000 21 132 30 196 
S:a intäkter 268 929 282 968 241 000 69 004 199 925 

Kostnader      
Vägar -53 229 -107 062 -60 000 -26 614 -26 615 
Grönomr. -73 191 -74 920 -60 000 -1 645 -71 496 



Sa rörelsekostn, -126 370 -181 983 -120 000   -28 259 -98 110 

Bruttoresultat 142 558 100 984 121 000 40 744 101 814 

Ext. Kostnad -39 939 -6 280 -45 000 -20 582 -19 357 
Arvoden -31 795 -32 748 -15 897 -15 897 
Rörelseresultat 70 824 61 956 76 000 4 265 66 559 

Finans -49 16 75 1 -25 -25 

Resultat 70 775 63 632 77 000 4 240 66 535 

Avsättningar -20 000 -20 000 -20 000 -10 000 -10 000 

Årets resultat 50 775 43 632 57 000 -5 760 56 535 

 

Balansräkning 

Tillgångar  
Anlägggningar  

Byggnader/mark 10 000 
Omsättnings tillg.  

Kundfordran 43 127 
Kassa/bank 863 229 
S:a tillgångar 916 356 
  
Skulder/Eget kapital  
Eget kapital 456 318 
Investeringsfond GA1 80 000 
Investeringsfond GA2 285 023 
Årets resultat 50 775 
Summa Eget kapital 872 116 

Korta skulder  

Leverantörsskuld 21 996 
Övrig skuld 8 949 
Upplupen kostnad 13 295 
Sa kort skuld 44 240 

Summa skulder 916 356 
 

Medlemsantal 

Föreningen har under året haft 195 medlemmar 

Byggärenden 

Föreningen har under året i egenskap av granne fått ta del av samrådahandlingar och fått lämna 

synpunkter i ett flertal bygglovsärenden. Styrelsen har i enlighet med den policy man haft inte haft 

någon anledning till invändningar i något av dessa ärenden. 

Väghållning 

Under året har gjorts löpande åtgärder. Dessa innefattar bland annat röjning av diken och 

höghöjdsröjning. Besiktningar av vägar i trafikverkets regi har genomförts. En åtgärds och 

investeringsplan är under utarbetande. Denna omfattar i allt väsentligt GA2 då vi avvaktar besked om 

avyttring och inga investeringar genomförs därför avseende GA1. 

Utifrån åtgärdsförslagen har anbud/prisindikationer inhämtats och grundläggande arbeten planeras 

att genomföras under 2016. Vi planerar att söka kommunalt investeringsstöd för detta. 



 

Väghållningen har under året påverkats av den nu avslutade fiberutbyggnaden. Arbetena är 

besiktigade och en ytterligare besiktning kommer att göras under Q2 2016. De skador som 

identifierats ska åtgärdas av entreprenören. 

Ett antal skyltar har satts upp för att om möjligt påverka trafiksäkerheten. Det är ett fortsatt problem 

med alltför höga hastigheter på Dunös vägar. 

Grönområden 

Grönområden har skötts enligt plan och avtal med Skogsvårdsstyrelsen. 

Skötseldagar har anordnats med relativt gott deltagande. Men det är välkommet med fler händer. 

Det finns mycket att ta tag i. 

Styrelsens fokusområden 2015 

Styrelsen har identifierat ett behov av gemensamma regler och förhållningssätt för förvaltningen. 

Som konsekvens har vi fokuserat på att samla ihop ”gamla” regler och policy och sammanfatta dessa 

i ett gemensamt dokument. Detta ska tillsammans med en reviderad långtidsplan sedan stämman 

beslutat om dessa utgöra grund för styrelsens inriktning och ramarna för de enskilda medlemmarnas 

användning av den gemensamma egendomen. 

Styrelsen har även fokuserat på att genomföra de av stämman fattade besluten avseende 

kommunalisering av vägar. 

Trafiksäkerhet, särskilt för barnen, har också varit ett fokusområde. Föreningen har förbättrat 

skyltningen och också anskaffat reflexvästar till alla medlemmar för att minska riskerna under den 

mörka delen av året.  

Ekonomifunktion 

Föreningens ekonomiska redovisning har lagts ut på entreprenad hos redovisningsbyrå. Kostnaden 

för detta är ringa och vi har också kunnat göra en del besparingar. Dels i arvode till kassör, Dels då vi 

inte längre har någon årlig kostnad för redovisningssystemet. Samtidigt har resurser frigorts till den 

egentliga verksamheten vilket varit mycket positivt. 

Aktiviteter 

Under våren samlades ris till ett stort Valborgsmässobål. Detta skedde på initiativ av vår nestor och 

klippa i föreningen Kjell Hellkvist. Det ordnades trevliga aktiviteter med sångkör, tal av föreningens 

avgående ordförande Mats Linde, fackeltåg för barnen och korvgrillning. 

Arrangemanget hade trots det dåliga vädret en god uppslutning och de som deltog uttryckte sin 

uppskattning. Styrelsen har beslutat att återupprepa detta arrangemang 2016. 

För att öka trafiksäkerheten designades och anskaffades reflexvästar till alla föreningens 

medlemmar. Dessa delades ut i postlådorna under vintern. Många har uttryckt sin uppskattning och 

västarna har ofta synts i vintermörkret på såväl barn som vuxna.  

 

  



 

Styrelsens underskrifter 

 

  

------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 
Micael Schmitz Kjell Hellkvist 
Ordförande Naturansvarig 
  

------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 
Henrik Andersson Mats Carlstedt 
Sekreterate Vice naturansvarig 
  

------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 
Gösta Fransen Håkan Andersson 
Vägansvarig Ledamot 
  

-------------------------------------------------------------  
Lars-Göran Jonzon  
Kassör  

 

 

 


