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Bilaga 1 

ORG.NR 812400-9237 

MUSKÖ HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (MHS) 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE ÅRSREDOVISNING 2017-2018 
 
Styrelsen för Muskö havsbads samfällighetsförening (MHS) får härmed avge 
redovisning för räkenskapsåret 2017-04-01 – 2018-03-31. 
 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  
 
Muskö havsbadsvägsamfällighet MHS har i uppdrag att förvalta områdets gemensamma tillgångar. 
Där ingår vägar, bryggor, brunnar och allmänningar. I samfälligheten ingår 91 fastigheter vilka var och 
en är medlem i SMH och erlägger avgift till samfällighetsföreningen för skötsel av tillgångarna. 
 
ÅRET SOM GÅTT  
 
Styrelsen har fr.o.m. årsmötet 2017-04-01 haft följande sammansättning:  
Ordförande Berit Hanson Landberg (vald till årsmötet 2019)  
Kassör Jan Langels (vald till årsmötet 2018) 
Sekreterare Sture Söderlund (vald till årsmötet 2019)  
Ordinarie Marie Mörndal  (vald till årsmötet 2018)  
Ordinarie Anders Winzell (vald till årsmötet 2018) 
Suppleanter Jan Björklund (vald till årsmötet 2018)  
Hannu Similä (vald till årsmötet 2018)   
Arne Jonsson (vald till årsmötet 2019)   
Mats Hellberg (vald till årsmötet 2019)  
  
Revisorer:  
Ordinarie Nils Forselius (vald till årsmötet 2019)   
Lars Johnsson (vald till årsmötet 2018)  
Suppleant Bengt Junhem (vald till årsmötet 2019)  
  
Valberedning: 
Sven Nyberg sammankallande (vald till årsmötet 2018)   
Bo Björklund (vald till årsmötet 2018)   
Arne Brovik (vald till årsmötet 2018) 
 
De som är valda fram till årsmötet 2018 är kassör Jan Langels, styrelseledamöterna Marie Mörndal 
och Anders Winzell suppleanterna Jan Björklund och Hannu Similä samt revisor Lars Johnsson 
Valberedningen väljs för ett år i taget och har till uppgift att föreslå kandidater till vakanta 
styrelseposter. (Se förslag, bilaga .) 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden samt många informella 
möten och kontakter. På sammanträderna har  arbetet med vägnätet, brunnarna och föreningens 
allmänningar behandlats. 
   
 



 
Ökat samarbete med Valinge 
Samarbetet mellan MHS och Valinge samfällighet har fortsatt och underhållsåtgärder har 
samordnats. Ordföranden för Valinge, Ulla-Britt Öhman, eller adjungerad, har inbjudits och deltagit 
vid styrelsemötena i MHS.  Diskussioner förs om att ytterligare utöka samarbetet mellan 
föreningarnas styrelser för att minska administrationen och få bättre samordning av vägunderhållet.  
(Om du är nyinflyttad eller av andra skäl inte känner till det är det Valinge Samfällighet som hanterar 
Valingevägen, d v s sträckan från Ludvigsberg till Havsbadvägen) 
 
Ny hemsida 
Under året har vi också ställt samman en öppen hemsida under adress https://muskohavsbad.com.   
På siten hittar du viktiga dokument som ordningsregler, verksamhetsberättelser och 
stämmoprotokoll. Där kommer du också kunna ta del av nya skötsel-och underhållsplaner för vägar 
och allmänningar (bifogas).  
  
EKONOMI 
Lägre förlust än budgeterat. 
MHS årsredovisning och förslag till debiteringslängd och budget finns i bilaga 2 samt i bilaga 3. 
Samfällighetens ekonomi är under god kontroll trots årets underskott.  Årets resultat blev en förlust 
om -243 180 kr något lägre än budgeterat 280 000 (föregående år en förlust -49 590 kr), Styrelsen 
föreslår att årets förlust förs över i ny räkning. När vi startar verksamhetsåret 2018/2019 har vi ett 
eget kapital om 109 957 kr.  
 
MHS intäkter består huvudsakligen av de vägavgifter medlemmarna betalar samt bidrag från 
Trafikverket. I år har vägavgiften varit 3 000 kr samt en extra avgift på 500 kr per fastighetsägare för 
att delfinansiera årets nybeläggning. Till detta kommer det årliga bidraget från Trafikverket om 
19 700 kr samt sökt och erhållet extrabidrag om 116 025 kr. 

Vi har i år lagt ned stora kostnader, exakt räknat 574 213 kr för att reparera häng och skador samt 
belägga våra huvudvägar. Slitaget har under de senaste 4 åren varit ovanligt stort i samband med att 
många tomtägare har bytt sina avlopp. Övriga kostnader framgår av årsredovisningen. 

Budget för 2018/2019 framgår av bilaga 3. Vägarna kommer att besiktigas och endast mindre 
reparationer utföras efter ev. skador på våra huvudvägar. I övrigt följer vi underhållsplanen på övriga 
vägavsnitt inom området. 

Valinge samfällighet höjer avgiften. 
Vad gäller vägavgiften föreslår vi en höjning till 3 200 kr för att kompensera för den höjning på 200 kr 
som Valinge samfällighet ålagt varje MHS fastighet i syfte att skapa en buffert för kommande 
kostnadskrävande nybeläggningar. Rent praktiskt betyder det att du bidrar med 600 kr/år till 
kostnaderna för underhåll av Valingevägen (hanteras av Valinge samfällighet). 

Undvik förseningsavgift. 
Enligt stadgarna skall årsavgiften till MHS betalas före augusti månads utgång. På 
inbetalningsinformationen finns en specifikation av de olika avgiftsposterna. Skickas ut via e-post i 
god tid.  Saknar du e-postadress är informationen bifogad årsmöteshandlingarna. En stadgeenlig 
förseningsavgift på 100 kronor per påbörjad månad tillkommer om du inte betalar i tid. 
 
VÄGARNA 
46 extra avgifter 
Våra vägar kräver mycket arbete och drar stora kostnader. 
Generellt gäller att fastighetsägarna alltid är skyldiga att svara för kostnaderna för reparationer som 
är en direkt följd av tunga transporter (se vidare ordningsregler) 



Utöver detta beslutades på årsstämman 2008 att MHS skall ta ut en fast avgift (max 5 000 kr) av de 
fastighetsägare som planerar att genomföra större ny-, om- eller tillbyggnader på sina fastigheter. 
Stämman 2015 beslöt vidare att en extra avgift om 500 kr skall tas ut av de fastighetsägare som 
anlägger avloppsanläggningar eftersom våra vägar belastas av ovanligt många tunga transporter. 
Avgiften betalas i samband med betalning av årsavgiften. 
Hittills har totalt 46 fastigheter betalat den extra avgiften. Avgiften gäller även fortsättningsvis för 
fastighetsägare som anlägger nytt avlopp under hösten 2018 eller senare.  
 
Sex avåkningar 
Vår entreprenör Mikael Öhman har även under den gångna vintern skött plogning och sandning. Vårt 
avtal bygger på samma standard som på övriga områden på Muskö, som också hanteras av Öhman. 
I princip innebär överenskommelsen att vägarna åtgärdas så snart som möjligt efter snöfall, men inte 
alltid omedelbart. (Har du problem med för mycket snö på din egen tomt kan du mot avgift få den 
plogad av vår entreprenör). Under den gångna vintern har Mikael Öhman sandat 11 gånger med 32 
ton saltblandad sand.  
Vi har haft 6 avåkningar som Mikael Öhman bärgat. Vidare gick en lastbil av vägen i Junhems backe. 
Bilen totalförstördes och marken har sanerats från olja. SRV:s sopbil har i år kört in i området hela 
vintern. Utan missöde så vitt vi vet. 
Men alla avåkningar är en tydlig illustration över att våra vägar vintertid helt enkelt är att likna vid 
alpvägar. Har du ändå behov av att frakta byggnadsmaterial med tung lastbil rekommenderar vi 
att du lastar om till traktor med släp vid Ludvigsberg. Går du i nybilstankar kanske det kan vara klokt 
att överväga en 4WD-bil eller i alla fall skaffa snökedjor om du besöker fastigheten regelbundet.   
 
Nästa nybeläggning 2022-23 
Av underhållsplanen (bifogas) framgår det att nybeläggning sker vart 5-6:e år. Grusvägar inspekteras 
årligen och repareras efter behov. 2017 fick asfaltsvägnätet ny beläggning, vilket betyder att nästa 
större nybeläggning enligt planen sker 2022-2023. Den årliga sopningen och kantklippningen av 
vägkanterna gjordes av lokala entreprenörer. 
 
BRYGGORNA 
I MHS ansvar ingår Havsbadsbryggan, Invaldsnäsbryggan, Furuskatbryggan vid sjösättningsrampen 
och Alviksbryggan.   
 Havsbadsbryggan har inspekterats även i år och vi kan konstaterat att den kommer att behöva 
stadgas upp på sikt, men att behovet inte är akut.  
 Ingvaldsnäsbryggan har åtgärdats och klarar sig många år till. (Vid lågvatten bör dock de håligheter 
som finns sättas igen med cement) 
Alviksbryggan behöver åtgärdas då en kista håller på sjunka betänkligt i ett hörn.  Det lutande 
däcket har rätats upp. 
 I MHS ordningsregler (bifogas eller finns på hemsidan under dokument) finns information och regler 
för bryggor och båtplatser. 
Låt oss bara kort informera om att båtplats inte med automatik tillhör en fastighet utan delas ut efter 
turordning.  I övrigt kan du läsa mer i ordningsreglerna om hur båtarna ska vara utmärkta, förtöjda 
och vinterförvarade (notera att vinteruppläggning inte är tillåten på området vid badplatsen i 
Havsbadsviken), 
 
ALLMÄNNINGARNA  
Ny underhållsplan 
Styrelsens arbete med en långsiktig underhållsplan för våra allmänningar har nu färdigställts (bifogas 
och finns även under dokument på hemsidan). I planen kan du bland annat läsa om vad, hur och när 
det ska gallras, vilket blir styrelsens ansvar att styra och utföra.  
  
 



Gränsmarkeringarna 
Arbetet fortsätter också med att tydliggöra gränsområdena mellan allmänningar och fastigheter. I de 
ev fall där oklarheter uppstår, begär vi utsättning av Haninge kommun.  
Har du en fastighet som gränsar till en allmänning ser vi gärna att du underhåller dina 
gränsmarkeringar, så de inte blir överväxta eller rostar bort. Det sparar vi stora pengar på. Hör av dig 
till styreslen om du behöver hjälp. 
  
PUMPAR OCH BRUNNAR 
Återhållsamhet gäller 
Styrelsen har genomfört en kartläggning av samtliga pumpar i området (bifogas och finns under 
dokument på hemsidan).  
Pumpen vid Norrängsvägen sinade 2015, vilket tyvärr medfört att vattenkvalitén inte återgått till 
tidigare. Det är fortfarande lite grumligt.  
Behöver du hämta vatten rekommenderar vi den renoverade pumpen ovanför Ingvaldsnäsvägen. 
Där är tillgången god på klart fint vatten. 
Rent allmänt behöver vi annars vara återhållsamma. Vi har de senaste åren haft vissa problem med 
låga grundvattennivåer och det lär knappast bli annorlunda i år. Vi får därför hjälpas åt att hushålla 
med färskvattnet. Tar vi för mycket vatten är risken stor att brunnarna drabbas av 
bräckvatteninträngning och det gäller både våra gemensamma brunnar och egna brunnar. Därför 
säger vi att endast 15 liter vatten får tappas vid varje tapptillfälle i de gemensamma brunnarna. 
  
STÄDDAGAR 
Under det gångna året har vi som vanligt haft två städdagar för skötsel av våra allmänningar, 8 april 
och 7 oktober 2017. Byalaget har traditionsenligt bjudit alla på grillkorv och dryck.   
Beroende på väderlek och vindförhållanden är det inte alltid möjligt att elda på våra städdagar och 
därför kan en del högar av ris ligga kvar. Det betyder däremot inte att våra eldningsplatser är 
allmänna förvaringsplatser för trädgårdsavfall, grenar och ris!  
Vad gäller egen städning kan du utnyttja den mobila återvinningscentralen som precis som förra året 
anländer till Muskö hembygdsgård och skola. I år sker det 2 juni och 15 september mellan klockan 
9.00 och 15.30.  
 
Städavgift eller eget arbete 
På årsstämman 1992 beslutades att medlemmar som inte har möjlighet att närvara på någon av 
årets båda städdagar skall erlägga en ”städavgift”. Avgiften justerades vid årsstämman 2013 till 500 
kronor och ska betalats i efterskott senast den 31 augusti efterföljande år. Underlaget för 
städavgifterna utgörs av de ”avprickningslistor” som används för att registrera närvaron för samtliga 
fastighetsägare som utför gemensamt uppdrag för MHS på varje städdag. 
Men du har också möjlighet att utföra städuppgifter vid andra tillfällen. Ta kontakt med någon i 
styrelsen för mer information och ”avprickning” på närvarolistorna. 
Enligt beslut av årsstämman 2006, har medlemmar som uppnått 80 års ålder befriats från städavgift. 
Meddela gärna styrelsens sekreterare när detta är aktuellt.  
  
GRANNSAMVERKAN  
Inga inbrott rapporterade! 
MHS är fortsatt ansluten till föreningen Grannsamverkan mot brott (Informationsskyltar finns på 
olika platser inom området). Glädjande nog har det under det gångna verksamhetsåret inte 
rapporterats några inbrott i våra fastigheter inom området.  
Låt oss fortsätta vara vaksamma på främmande personer som rör sig inom området och även hålla 
utkik efter okända båtar intill våra stränder.  
 
 
 



MUSKÖ HAVSBADS  BYALAG 
Byalagets uppgift är att främja trivselskapande verksamhet bland medlemmarna. Styrelsen består av 
ordförande, kassör och två styrelsemedlemmar. Redovisningen av Byalagets verksamhet sker vid 
samma tillfälle som vägsamfällighetens årsmöte. Intäkterna utgörs av en frivillig årsavgift på 100 
kronor per hushåll och av överskottet från den årliga midsommarfesten.   
Midsommarfest Midsommarfesten 2017 arrangerades av fastighetsägarna vid Valinge/Alviken. 
Sommaren 2018 har turen kommit till fastighetsägarna vid Ingvaldsnäs. Känner du någon som har 
möjlighet att sponsra föreningen med lotterivinster, priser för pilkastning, skjutbanan e t c – vänligen 
kontakta Byalagets styrelse!  
 
MEDLEMSREGISTER  
Det är viktigt av många skäl att hålla ett aktuellt medlemsregister.  Vi uppmanar dig därför att 
kontrollera dina kontaktuppgifter i de medlemsregister som skickats ut tidigare via mail.  
Meddela alltid om ägarförhållandena förändras eller om du har nya adress- och telefonuppgifter. 
(blankett bifogas). Det går också bra att anmäla via länk på hemsidan under kontakt. Eller maila till 
styrelsens sekreterare på adress sekreterare.MHS@gmail.com. Ett uppdaterat medlemsregister 
kommer att bifogas de handlingar som sänds ut efter årsstämman.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





MUSKÖ HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Bilaga 3a

ÅRSREDOVISNING 2017-04-01--2018-03-31

RESULTATRÄKNING Utfall Utfall Budget
2016-2017 2017-2018 2018-2019

Inkomster
Vägavgifter (3 200:-/andel) 263 900,00     273 000,00 291 200
Vägavgifter extra (500:-/andel 45 500,00 0
Båtplatsavgifter 7 200,00         6 800,00 7 000
Städavgifter 8 100,00         7 000,00 7 000
Avloppsavgift 2 500,00         1 000,00 500
Förseningsavgift 400,00            -                0
Extra Vägavgift vid nybyggnad -                   5 300,00 5 000
Ordinarie bidrag Trafikverket 19 189,18       19 699,61     20 000
Extra bidrag Trafikverket 132 883,50     116 025,00 0
Räntor 100,91            -                0
Totalt 434 273,59     474 324,61 330 700

Kostnader
Vägunderhåll rep av häng 343 832,00 -    -                50 000
Vägunderhåll,dikning -                   -                0
Vägunderhåll övrigt/ beläggning 3 376,00 -        574 213,00 -  0
Sopning/Slåtter 11 047,00 -      -                22 000
Sladdning /Grus 6 875,00 -        -                
Vinterväghållning 31 394,00 -      49 289,00 -    36 000
Brygg- och brunnunderhåll -                   -                10 000
Valinge Vägsamfällighet 36 000,00 -      36 000,00 -    54 000
Styrelsearvoden 35 000,00 -      35 000,00 -    35 000
Administration 6 559,00 -        4 833,00 -      5 000
Boden Norrängen -                   17 120,68 -    
Övriga kostnader 9 011,00 -        -                5 000
Bankkostnader 769,50 -           1 049,23 -      1 000
Totalt 483 863,50 -    717 504,91 -  218 000

Resultat 49 589,91 -      243 180,30 -  112 700

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR 2017-03-31 2018-03-31

Plusgiro 114 546,22 1 642,15
Sparkonto 130 000,00 0
Likv.invest 143 591,00 143 314,77

388 137,22 144 956,92

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Övriga skulder 35 000,00 35 000,00
Resultat från tidigare år 402 727,13 353 137,22
Årets resultat -49 589,91 -243 180,30

388 137,22 144 956,92

Not.

Styrelsen föreslår en höjning av vägavgiften med 200 kr till 3 200 kr för att täcka
Valinge Vägsamfällighets höjning med 200 kr per MHS fastighet.



Ekonomiplan budget MHS 2018/19--2023/24 Bilaga 3b

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/2023 2023/24
Inkomster
Vägavgifter (3200:-/andel) 291 200 291 200 291 200 291 200 291 200 291 200
Båtplatsavgifter 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
Städavgifter 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
Ordinarie bidrag Vägverket 20 000 20 000 21 000 21 000 22 000 22 000
Vägavgift extra vid nybyggnation 5 500 5 000 0 0 0 0

Totalt 330 700 330 200 326 200 326 200 327 200 327 200

Ing kassa 2018-04-01 110 000

Fasta kostnader
Valinge Vägsamfällighet -54 000 -54 000 -54 000 -54 000 -54 000 -54 000
Vinterväghållning -36 000 -37 000 -38 000 -39 000 -40 000 -41 000
Administration -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000
Totalt -130 000 -131 000 -132 000 -133 000 -134 000 -135 000

Övrigt
Reparation av häng mm -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000
Brunnar -5 000 0 -5 000 0 -5 000 0
Bryggor -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Sopning,slåtter,sladdning+grus -22 000 -23 000 -24 000 -25 000 -26 000 -27 000
Övrigt -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
Dikning 2022/2023 -180 000
Ny beläggning 2023/2024 -570 000
Totalt övrigt -88 000 -78 000 -84 000 -80 000 -272 000 -658 000

Totala kostnader 218 000 209 000 216 000 213 000 406 000 793 000

Resultat 112 700 121 200 110 200 113 200 -78 800 -465 800

Kvar i kassan 222 700 343 900 454 100 567 300 488 500 22 700



     Bilaga 4 
 
MUSKÖ HAVSBADS SAMFÄLLIGHET  Maj 2018  
Valberedningen  
  
  
Årsmötet 2018  
  
  
Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för perioden 2018 - 2020 
  
 Styrelsen   
Ledamot  Jan Langels   3:52 Havsbadsv 11      Omval till 2019 
Ledamot  Arne Jonsson  3:72 Norrängsv 17     Nyval till 2020   
Ledamot  Jan Björklund   3:68 Havsbadsv 32 Nyval till 2020 
Suppleant      Hannu Similä 7:2  Havsbadsvägen 39 Omval till 2020  
 
Revisor   
Ordinarie Hans Carlsson 3:77 Norrängsvägen 15 Nyval till 2020 
 
     
Tidigare valda för perioden 2017 – 2019  
  
Styrelsen  
Ordförande Berit Hanson-Landberg      2:6   Furuskatvägen 14  
Ledamot  Sture Söderlund 3:28 Stadeviksvägen  4  
Suppleant Mats Hellberg  3:76 Havsbadsv 60       
 
Revisorer  
Ordinarie       Nils Forselius  3:34 Havsbadsv 26     
Suppleant      Bengt Junhem  3:62 Havsbadsv 14              
 
 
   
För valberedningen  
  
Sven Nyberg  Bo Björklund  Arne Brovig  
3:57 Havsbadsv 23 3:78 Norrängsv 14 3:75 Norrängsv 9  
   
  
  
  
  
 

 



 
 
 
 
 
 
FULLMAKT  
Till kallelsen och denna årsredovisning bifogas ett förslag till fullmakt för medlem som inte har 
möjlighet att närvara på årsmötet i MHS, Byalaget eller Valinge vägsamfällighet. Fullmakten ska 
alltid användas i de fall det finns flera fastighetsägare till en fastighet och samtliga inte är 
närvarande. Observera att ombud får företräda endast en (1) medlem.   
  
  
Härmed ges ……………………………………………….   fullmakt att företräda undertecknad vid Valinge 
Vägsamfällighets, Muskö Havsbads byalags och Muskö Havsbads Samfällighetsförenings årsmöte 
2017-06-03  
  
Muskö den    
  
……………………………………  Fastighet nr ………………………..  
  
…………………………….. Namnförtydligande  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Anmälan för ändring i medlemsregistret  
  
Medlemsregistret skall hållas uppdaterat för att kallelser till årsmötet och annan kontaktinformation 
skall nå medlemmarna. Ändring av ägarförhållanden, ny adress, 
telefonnummer m.m. ska därför omgående meddelas styrelsen för justering av medlemsregistret. 
Fyll i nedan blankett och återsänd den till MHS:s sekreterare Sture Söderlund, 
sekreterare.mhs@gmail.com eller till adress Vingavägen 10, 121 32 Enskededalen.  
  
 
Fastighets nr   ……………………………………………………    
Ny lagfaren ägare fr.o.m …………………………………………………….   
Namn  …………………………………………………….  
Adress  …………………………………………………….  
Postnr  ………………………………. Ort          ………………………………..  
Tel mobil  ………………………………………………………  
Tel nr hem  ……………………………………………………….  
Tel nr Muskö  ……………………………………………………….  
E-postadress  ……………………………………………………… 
 
 

 

 




