Muskö Havsbads Samfällighetsförening MHS
Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) är i år (2020) uppskjuten p.g.a.
pandemin (Covid-19). Nytt datum för stämman kommer att informeras via
e-post så snart myndigheterna medger att större samlingar åter är
tillåtna. Medlemsavgiften kommer inte att faktureras förrän stämman är
genomförd.
Kallelse med dagordning, valberedningens förslag samt fullmaktsblankett
kommer att skickas ut senast två veckor före stämman. Övriga dokument
inför stämman finns som bilagor i detta dokument.

Bilagor
• Verksamhetsberättelse 2019-2020 (Bilaga 1)
• Årsredovisning (Bilaga 2)
• Revisionsberättelse (Bilaga 3)
• Ekonomiplan budget MHS 2019/2020--2024/25 (Bilaga 4)
Nedan styrdokument finns på hemsidan https://muskohavsbad.com/
• MHS Stadgar (beslutad på årsstämma)
• MHS Ordningsregler (beslutad av MHS styrelse)
• MHS Skötselplaner för vägar (beslutad av MHS styrelse)
• MHS Skötselplan för allmänningar (beslutad av MHS styrelse)
• Våra bryggor (beslutad av MHS styrelse)
• Brunnar inom MHS (beslutad av MHS styrelse)

Styrelsen för Muskö Havsbads Samfällighet
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MUSKÖ HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (MHS)
VERKSAMHETSBERÄTTELSE JÄMTE ÅRSREDOVISNING 2019-2020
Styrelsen för Muskö havsbads samfällighetsförening (MHS) får härmed avge
redovisning för räkenskapsåret 2019-04-01 – 2020-03-31.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Muskö Havsbadsvägsamfällighet, MHS, har i uppdrag att förvalta områdets gemensamma
tillgångar. Där ingår vägar, bryggor, brunnar och allmänningar. I samfälligheten ingår 92
fastigheter, vilka var och en är medlem i MHS och erlägger avgift till samfällighetsföreningen
för skötsel av tillgångar.
ÅRET SOM GÅTT
Styrelsen har fr.o.m. årsmötet 2019 haft följande sammansättning:
Ordförande Berit Hanson Landberg 2:6
Furuskatvägen 14 (vald till årsmötet 2021)
Kassör Henrik Langels 3:52
Havsbadsvägen 11 (vald till årsmötet 2021)
Sekr. Per Petersson 3:92
Havsbadsvägen 7 (vald till årsmötet 2021)
Ordinarie Sture Söderlund 3:28
Stadeviksvägen 4 (vald till årsmötet 2021)
Ordinarie Jan Björklund 3:68
Havsbadsvägen 32 (vald till årsmötet 2020)
Ordinarie Arne Jonsson 3:72
Norrängsvägen 17 (vald tillårsmötet 2020)
Ordinarie Jan Langels 3:52
Havsbadsvägen 11 (vald till årsmötet 2021)
Suppleant Mats Hellberg 3:76
Havsbadsvägen 60 (vald till årsmötet 2021)
Suppleant Klas Langels 3:36
Havsbadsvägen 13 (vald till årsmötet 2021)
Revisorer:
Ordinarie Hans Carlsson 3:77 Norrängsvägen 15 (vald till årsmötet 2020)
Ordinarie Nils Forselius 3:34 Havsbadsvägen 26 (vald till årsmötet 2021)
Suppleant Bengt Junhem 3:62 Havsbadsvägen 14 (vald till årsmötet 2021)
Valberedning:
Lena Willner 3:61, sammankallande Havsbadsvägen 16
Bo Björklund 3:78
Marie Mörndal 3:63

Styrelsearbetet
Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden utöver informella kontakter
och möten. I coronakrisens fotspår har två av mötena fått hållas per telefon.
Precis som tidigare år har det goda samarbetet med Valinge Samfällighet fortsatt med t ex
samordnade underhållsinsatser på våra vägar. Valinge samfällighet ansvarar för
Valingevägen, d v s sträckan från Ludvigsberg till Havsbadsvägen, där fastigheterna utefter
Valingevägen och våra 92 fastigheter i Muskö Havsbads samfällighet utgör
medlemsunderlaget. Det betyder att 300 kronor av din medlemsavgift går till Valinge
Samfällighet för att täcka kostnaderna för Valingevägen.
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Ekonomi
Vi har i år intäkter om 353 931 kr och kostnader om 137 727 kr vilket ger ett överskott i år om
216 204 kr att jämföra med budget om 129 900 kr. Att överskottet blir så bra beror på
minskade snöröjningskostnader och att vi inte lagt ned några kostnader på reparationer av
vägar.
Vi har i kassan vid periodens slut om 530 499 kr. Vi samlar i ladorna för kommande dikning
år 2022/2023 och för ny beläggning 2023/2024.
Vintern
En ovanligt mild vinter satte som nämnts goda spår i resultaträkningen, med en mer än
halvering av budgeterade kostnader för vinterunderhåll.
Dessvärre har inte stormvindarna på samma sätt som snön lyst med sin frånvaro och som
vanligt skördat gott om bryggoffer. I kombination med ovanligt högt vattenstånd drabbades
olika fastighetsägare och bryggföreningar av allt från bortblåsta plankor till kraftigt
demolerade hela bryggor. Bryggföreningens brygga vid Invaldsnäs rycktes t ex helt bort från
sina betongförankringar. Ett liknande öde drabbade även en ilandflyten brygga vid Muskö
Havsbad.
Vad gäller härjningar i övrigt, kan flera vittna om att vildsvinen rumlat om på en hel del
gräsmattor och annan mark.
Vintern, eller kanske snarare tidig vår, har också bjudit på lite mer boende än annars. I
coronans spår har många uppenbarligen tagit sin tillflykt till skärgården, vilket inte minst
Sandells livs kan vittna om. Enligt egen utsago har man ända sedan början av april haft en
kundtillströmning som normalt hör sommaren till.
Vägarna
Den milda vintern har betytt att vägarna skonats från direkta skador. Havsbadsvägen, som är
huvudvägen genom vårt område, är i fortsatt gott skick och i dagsläget håller vi fast vid
befintlig underhållsplan (se vidare musköhavsbad.com) med ny beläggning först 2023 eller
2024.
Grusvägarna är också de med något undantag i gott skick. Stadeviksvägen t ex är i behov av
någon form av avrinningslösning, där vattenflödet fått berget att blottläggas mitt i vägen.
Vad gäller vägarna i övrigt, kanske du noterat att vi fått nya lock till betongtrummorna med
sand i backarna.
Det allmänna vägunderhållet finansieras via samfällighetsavgifterna, men generellt gäller att
fastighetsägarna alltid är skyldiga att svara för kostnader och reparationer som är en direkt
följd av tunga transporter. Enligt tidigare stämmobeslut tas en extra avgift på 500 kr ut av
fastighetsägare som anlägger avloppsanläggningar (betalas i samband med årsavgiften). För
ny, om-och tillbyggnationer med byggnadslov gäller en extra avgift av 50:-/kvadratmeter. Om
inga extra skador uppkommit på vägarna är avgiften maximerad till 5 000 kr.
Allmänningar
Arbetet med allmänningarna styrs av underhållsplanen (se vidare muskohavsbad.com). Där
kan du bl.a. läsa om vad, hur och när det ska gallras, vilket är styrelsens ansvar att styra och
utföra. Har du egna önskemål om gallring och annat, tala med styrelsen. Gör ingenting utan
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styrelsens tillstånd! Merparten av arbetet i och kring allmänningarna utförs alltid på
städdagarna. I dagsläget kan det finnas en viss eftersläpning i underhållet, eftersom
coronaviruset satte stopp för gemensamma insatser på vårens städdag.
Bryggor
Bryggorna i samfällighetens regi, Ingvaldsnäsbryggan, Alviksbryggan, Havsbadsbryggan och
Furuskatbryggan klarade sig bra under vinterstormarna, och ingen av dem bedöms vara i
behov av annat än enklare underhåll, t.ex. impregnering.
En underhållsplan har upprättats och sparats till hemsidan, där du mer i detalj kan ta del av
tillståndet för resp. brygga. Där kan du också läsa mer om ordningsreglerna för förtöjning.
Skepp, d v s båtar som är längre än 12 meter och bredare än 4 meter, får endast angöras vid
Ingvaldsnäsbryggan. För att bereda plats för fler tillfälliga gästbåtar vid t ex
midsommarhelgen får man heller inte angöra båtar långsides vid Havsbadsbryggan.
Brunnar
Närmast i behov av reparation är brunnen vid Norrängsvägen 14 och Alviksbrunnen. I
underhållsplanen på hemsidan kan du se vad som gäller för resp. brunn mer i detalj, t ex
resultat av vattenprover. Både vad gäller användning och kvalité skiftar det en hel del mellan
brunnarna. Där vattenproverna antyder att vattnet är otjänligt framgår det av skyltar på
platsen. Att vattnet är otjänligt betyder att man ska undvika att hämta dricksvatten, det är
däremot inget som hindrar att ta vatten för andra ändamål. Det är bara en fördel om vi
omsätter vattnet, även om vi bör vara återhållsamma i torrtider. På tur att undersökas i höst
är brunnarna vid Havsbadsvägen 20 och Ingvaldsnäsvägen 8.
Städdagar
Det mesta av skötseln och underhållet av våra allmänningar utförs under två dagar om året,
en gång på våren och en gång på hösten. Inget har ju varit sig likt i år så av naturliga skäl
blev vårstäddagen lite splittrad med lågt deltagande eftersom vi tvingades jobba individuellt i
stället för samlat. Någon grillning efteråt var förstås heller inte att tänka på. Förhoppningsvis
kan vi återgå till ordningen i höst om viruset är under kontroll.
Allmänt gäller annars det här för städdagarna:
Deltagandet är frivilligt, men för att undvika en höjning av årsavgiften om vi tvingas att leja
bort underhållsarbetet, är ambitionen är att alla ska delta på minst en av städdagarna. Har du
fyllt 80 och är ensam fastighetsägare (100%) är du befriad från städkravet, men självfallet
välkommen. Om du inte har möjlighet att närvara på någon av städdagarna kan du utföra ett
städuppdrag på annan tidpunkt (prata med styrelsen). Du har också möjlighet att
kompensera din frånvaro med ett bidrag (städavgift) på 500 kronor.
Med tanke på Corona-osäkerheten har vi dock bestämt att det under 2020 inte tas ut någon
städavgift oavsett närvaro.
Avprickning och arbetsfördelning sker vi de tre samlingsplatserna inom området. Norrängen,
brevlådorna Ingvaldsnäs och Alviksbryggan. Observera att endast aktivt deltagande gäller för
avprickning.
I den mån eldning sker på städdagarna får du som fastighetsägare efter kl 13.00, så länge
det inte inkräktar på ordinarie städuppdrag, använda eldarna för eget ris och trädgårdsavfall.
Men se till att elden är släckt innan mörkrets inbrott och ha full tillsyn fram till dess. Vi vill än
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en gång påminna om det inte är tillåtet att innan de beslutade städdagarna lägga ris och
brännbart material från den egna tomten vid våra eldningsplatser.
Eget avfall, av vad slag det än må vara, kan du normalt lämna på den mobila
återvinningscentralen som oftast kommer till Muskö hembygdsgård, men coronaviruset
kastar sin skugga även här och SRV har tills vidare ställt in alla mobila återvinningsstationer
fram till den 25 juli. Se SRV hemsida för mer info.
Städdagar för kommande verksamhetsår blir lördagen den 3 oktober 2020 och lördagen den
10 april 2021.
Posten
Diskussionerna med Postnord och postutdelningen är i princip slutförda och betyder troligtvis
att vi fortsättningsvis får post utdelat på tre platser: Vid nuvarande postlådeplats i backen
ovanför Ingvaldsnäsvägen, vid brevlådor uppställda mitt emot Havsbadsvägen 14-16 och
korsningen Valingevägen/Havsbadsvägen.
Det faller på oss i MHS och byalaget att organisera postlådorna, så att lådorna t ex placeras i
rätt höjd och med väderskydd.
Muskö Havsbads byalag
Byalagets uppgift är att främja trivselskapande verksamhet för medlemmarna. Intäkterna
utgörs av en frivillig årsavgift på 100 kronor per fastighet och överskottet från den årliga
midsommarfesten.
Midsommarfesten 2019 arrangerades av fastighetsägarna vid Furuskaten. I år är
sannolikheten stor att vi av restriktionsskäl får fira på egen hand, eftersom coronakrisen
förmodligen gör det omöjligt för oss att på sedvanligt vis träffas på festplatsen på Norrängen.
Det betyder i så fall också att Norrängen 2 som står på tur att arrangera, får ta hand om
nästa års midsommarfirande i stället.
Medlemsregister
Det är viktigt av många skäl att hålla ett aktuellt medlemsregister. Kontrollera gärna dina
kontaktuppgifter i medlemsregistret som du får dig tillskickat bl.a. i samband med
nyhetsbreven. Meddela alltid om ägandeförhållandena förändras eller om du har nya adressoch telefonuppgifter. Anmäl på hemsidan via länk eller e-posta till styrelsens sekreterare på
sekreterare.MHS@gmail.com.
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Ekonomiplan budget MHS 2019/2020--2024/25
Inkomster
Vägavgifter (3500:-/andel)
Båtplatsavgifter
Städavgifter
Ordinarie bidrag Vägverket
Vägavgift extra vid nybyggnation
Totalt

2019/20
utfall
318 500
5 900
8 000
21 031
500
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2020/21

2021/22

2022/2023

2023/24

2024/2025

318 500
6 000
0
21 000
8 000

318 500
6 000
7 000
21 000
0

318 500
6 000
7 000
22 000
0

318 500
6 000
7 000
22 000
0

318 500
6 000
7 000
22 000
0

353 931

353 500

352 500

353 500

353 500

353 500

-54 000
-16 379
-46 500
-116 879

-54 000
-38 000
-46 500
-138 500

-54 000
-39 000
-46 500
-139 500

-54 000
-40 000
-46 500
-140 500

-54 000
-41 000
-46 500
-141 500

-54 000
-42 000
-46 500
-142 500

-2 813
-8 278

-50 000
0
-5 000
-25 000
-6 000

-50 000
-5 000
-5 000
-26 000
-6 000
-220 000

-50 000
0
-5 000
-27 000
-6 000

Ing kassa 2018-04-01
Fasta kostnader
Valinge Vägsamfällighet
Vinterväghållning
Administration
Totalt
Övrigt
Reparation av häng mm
Brunnar
Bryggor
Sopning,slåtter,sladdning+grus
Övrigt
Dikning 2022/2023
Ny beläggning 2023/2024
Totalt övrigt

-6 250
-3 507

-50 000
-5 000
-5 000
-24 000
-6 000

-20 848

-84 000

-80 000

-312 000

-650 000
-738 000

-94 000

Totala kostnader

137 727

222 500

219 500

452 500

879 500

236 500

Resultat

216 204

131 000

133 000

-99 000

-526 000

117 000

Kvar i kassan

530 499

661 499

794 499

695 499

169 499

286 499
2025-03-31

-50 000
-5 000 Vattenprover
-5 000
-28 000
-6 000

