
Kommentar till budgetförslag 2018-19    

Löpande underhåll höjs från 35 000 kronor i förra årets budget till 50 000 utifrån 

utfallet föregående år, 48 966. Budgeten för administration och för övrigt är 

oförändrad jämfört med föregående års budget.  

Vid föregående årsstämma presenterade styrelsen fyra olika alternativ vad avser nya 

farthinder. Alternativ 4 var ”Chikaner med trafikskyltar vid badplatsen men blomlådor 

vid vägens början och efter EGABs område.” Stämmans beslut blev Styrelsen får i 

uppdrag att ordna med farthinder enligt medlemmarnas och säkerhetens bästa för 

ögonen. Rekommendationen från stämman var att jobba med alternativ 4 i första 

hand. Styrelsen har därefter arbetat vidare med frågan och beslutat att i 

överensstämmelse med stämmans beslut införskaffa fyra farthinder till en kostnad av 

60 200 kronor. Verkställandet skedde i juni 2018 och kostnaden belastar budgeten 

för 2018-2019. 

Omkostnaderna blir totalt 121 700. 

Killebäck ska faktureras 9 736 (8 % av 121 700). 

Föreningen har påbörjat att bygga upp en asfaltfond för nästa asfaltering av hela 

Halsviksvägen, som beräknas behövas göras om 2026. Estimerad kostnad då är 676 

000. Vi beräknar få in 120 000 i extra slitageavgifter (som fonderas för asfaltering) 

och Killebäck betalar enligt avtal 8 % av kostnaden, dvs 54 000 kronor. Nu finns i 

fonden 215 000, Vi har då kvar 287 000 att finansiera, dvs cirka 50 000 per år i fram 

till 2026 .  

Vidare skall enligt stadgarna finnas minst tre basbelopp i kassan, dvs 136 500. Vi har 

i dagsläget ca 156 000, vilket räcker med god marginal och det behövs ingen 

påfyllning från medlemmarna. 

Utdebiteringen skall täcka löpande kostnader minus bidragen. Detta blir 95 964. 

Därtill kommer 50 000 för asfaltfond. Utdebiteringen blir alltså 145 964 , vilket per 

andel blir 107. De senaste sju åren har utdebiteringarna per andel varit 89 kronor, 

110 kronor, 84 kronor, 4 kronor, 105 kronor, 107 kronor samt 81 kronor. 

Extra slitagekostnader tas ut enligt tidigare stämmobeslut ut när tunga transporter 

utförts. För budgetåret 2018-2019 räknar vi med att två tomter ska utöva extra slitage 

och budgeterar därför med 20 000 kronor.   

 


