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STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
VERKSAMHETSÅRET 2021

Styre lsen  har  under  2021  haf t  1 1  s tyre lsemöten ,  en  utb i ldn ingsdag och en  arbetsdag .
 

 ARBETSUTSKOTTET
 
Arbetsutskottet ,  AU ,  har  ro l len  at t  hantera  akuta  f rågor  som inte  kan vänta  t i l l  nästa
ord inar ie   s tyre lsemöte .  AU har  haf t  två  möten ,  mestadels  har  ärenden hanterats
genom e-post  och  te le fonsamtal .  AU har  t i l l  8 /9  bestått  av  Lars  S jöholm,  Ragnhi ld
Blomdahl  och  Ingela  Dahl in  samt  f rån  8 /3  2021  även Br i t t -Mar ie  Bengtsson .  Från  8/9
2021  består  AU av  Ingela  Dahl in ,  B jörn  Neubeck ,  Br i t t -Mar ie  Bengtsson och Ragnhi ld
Blomdahl .

REVISORERNA
 
Den auktor i serade  rev is ionsbyrån Parameter  Rev is ion  AB f ick  v id  2019  års  s tämma
uppdraget  at t  ut föra  rev is ionen i  ÅHS .  På  s tämman 2021  f ick  Parameter  Rev is ion  AB
fortsatt  för t roende .  Det  är  auktor i serad  rev isor  Mar ie  Nord lander  som har  uppdraget .
Fört roendeva ld  rev isor  är  La i la  Höckne ,  omval  et t  år  och  suppleant  Göran Markst röm,
omval  et t  år .

STYRELSEN

Ordförande:

Vice ordförande

Kassör:
Sekreterare:
Ledamöter:

  
 

Suppleanter: 
  
 

  
 

 

Lars Sjöholm
Ingela Dahlin
Ingela Dahlin
Björn Neubeck
Ragnhild Blomdahl
Britt-Marie Bengtsson
Ingeman Bengtsson
Per Hållnissa
Jens Möllnitz 
Stefan Olsson

Stefan Olsson
Salan Ahlgren
Mats Valleryd
Catarina Johansson
Stig Forsberg 
 

 

till 8/9 2021
från 8/9 2021
till 8/9 2021
från 8/9 2021

till 8/9 2021 
från 8/9 2021

till 8/9 2021

från 8/9 2021
från 8/9 2021
från 8/9 2021 
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Årsta  Havsbads  Tennisk lubb
Årsta  Havsbads  Bastubadarsä l l skap
Hårs f järdens  Båtsä l l skap

 VERKSAMHETSOMRÅDEN
 
Årsta  Havsbads  samfä l l ighets förening har  fö l jande verksamhetsområden :

 
Verksamhetsområden har  s in  egen ekonomi  och egna medlemsavgi f ter  och
har  bedr iv i t  verksamhet  i  l ikhet  med t id igare  år .  Verksamheten ska  i  första
hand f inans ieras  genom avgi f ter  f rån  brukarna  enl igt  an läggningsbes lutet .
 

ANSVARSFÖRDELNING
 

Ingela Dahlin

Lars Sjöholm

Björn Neubeck
Ragnhild Blomdahl

Britt-Marie Bengtsson

Ingeman Bengtsson
Per Hållnissa
Stefan Olsson
Mats Valleryd
Stig Forsberg
Salan Ahlgren
Jens Möllnitz
Catarina Johansson
 

 

Huvudansvarig för verksamheten, kommunen, stadgar och
underhållsplan från 8/9 2021
Byggnader, hemsidan och Årsta Havsbladet
Hemsida, Trafikverket, anläggningsbeslut, kommun, planärenden,
mark & park, postlådor och postboxar. Båtbryggor till 8/9 2021
Båtbryggor från 8/9 2021
Ekonomiansvarig, hyres- o anställningsavtal, försäkringar, juridiska
frågor
Protokoll etc, info på anslagstavlor kontaktperson mot SRV och LM,
handlingar
Ansvarig dagvatten och diken samt vägar, snöröjning och trappor
Badvattenprover, badbryggor och anslagstavlor bad
Elanläggningar
Vägar, trappor, diken, parkeringsytor och snöröjning från 8/9 2021
Dagvatten från 8/9 2021
Trafik och parkering
Trafik och parkering till 8/9 2021
Mark och park samt torget från 8/9 2021
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 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
 
Stämman 2021 gick slutligen av stapeln den 8 september 2021 och de som önskade kunde
liksom vid förra årets stämma använda sig av ombud för att delta i omröstning.

Förvaltning och löpande underhåll av gemensamhetsanläggningarna har pågått under året.
Sommarungdomarna har även i år letts av egen arbetsledare. Restaurangen har målats om
och likaså den Gamla Konsumbutiken/Båtklubbens Hus i Karlslund. Konsumbutiken har
invändigt genomgått en ansiktslyftning i form av målning av golv. Från december är lokalen
klar att användas av föreningar i ÅH eller hyras för privata tillställningar. 

Lägenhet nummer nio på torget har en ny hyresgäst där ”Fiket på Torget" har öppnat.
Vi har ny hyresgäst till butiken. 

Grundläggande för skötselplanen som påbörjades 2021 är att utgångspunkten är bevarande
och främjande av den biologiska mångfalden, tillvaratagande av de boendes friluftsintressen
och att värna om områdets karaktär. Inventeringarna har utgått från detaljplanen och
koncentrerats på de markområden som markerats med beteckningen NATUR. Dessa utgör ca
80 områden med en tämligen hög variation av storlek, naturtyper och funktion. Tyvärr har vi
bekymmer med invasiva arter såsom jätteloka, parkslide, vresros och blomsterlupin. Jättelokan
är vi enligt EU lag skyldiga att åtgärda medan övriga är frivilliga.
Arbetet fortsätter med inventeringar som ovan och med framtagande av åtgärdsplaner.

I vår gemensamhetsanläggning ingår vattenområde. Årsta Havsbads Samfällighetsförening
äger vatten utanför stranden från Sjövreten till och med ”lilla badet” i Karlslund. Förutom
området runt Årsta brygga finns endast ett par-tre fastigheter som har sjötomt.
Det visar sig att vårt vattenområde är outrett enligt lantmäteriet. Vi vet alltså inte hur stort
området är, hur långt ut vårt vattenområde sträcker sig. Under 2022 kommer samfällighetens
styrelse att begära fastighetsbestämning av vårt vattenområde.
En ansökan inför sommaren gjordes för stoppförbud längs hela Årsta havsbadsvägen vilket
avslogs av länsstyrelsen.

Vi konstaterar att Badparken har blivit ett utflyktsmål året runt och det är många som grillar
och promenerar i parken när vi har fint väder. 

Resultaträkningen för 2021 återfinns på andra sidor i årsmöteskallelsen. Årets resultat är en
vinst på  899 465 kr. 

Redovisade siffror inom parentes är 2020 års resultat.
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UNDERHÅLL – LÖPANDE OCH PERIODISKT
 

DAGVATTEN, REGN- OCH SMÄLTVATTEN
Löpande underhåll har hanterats på drabbade ställen när de uppstått. Vid det häftiga regnet i
juni blockerades dagvattensystemet vid stora parkeringen på Videnäsvägen med
översvämning som följd i stora delar av norra Årsta Havsbad. Kommunen är markägare och
har även lagt ner den aktuella trumman. Diskussioner med kommunen har resulterat i att den
ska rensas och om möjligt förses med flera rensbrunnar för att underlätta framtida underhåll.
Ett antal rörledningar har filmats för att konstatera felen och därefter spolats och/eller
slamsugits.

Periodiskt underhåll har skett genom utbyte av tilltäppta rörledningar och dikesresning av sly.

Dokumentationen efter drönarfilmningen av brunnar har uppdaterats fortlöpande. Vi har över
300 brunnar varav många har letats fram manuellt. En underhållsplan håller på att läggas in i
dokumentationen för att underlätta framtida periodiskt underhåll.
 
Periodiskt underhåll 86 245 kr (116 996 kr) 
Löpande underhåll 32 056 kr (37 304 kr).

MARK & PARK
Följande arbeten har gjorts under året:
- Borttagning av träd med olycksfallsrisk, dels av gubbs, dels av Trädkronan. 
- Högstubbar lämnas kvar till gagn för den biologiska mångfald där det är lämpligt. 
- Slyröjning på dassgångar
- Bortforsling av rishögar 
- Borttagning av de invasiva arterna parkslide, jätteloka, praktlysing och vresros 
- Nya bord och bänkar på flera ställen i området.
- Daglig städning av stränderna och röjning av dassgångar av sommararbetarna 
- Jourtjänstgöring av gubbs på helger för att minska nedskräpning vid stränderna 
- Besiktning av lekredskap 
 
-  Fortsatt arbete med skötselplanen 
-  Inventering av ca 10 större skogsbestånd och ca 70 dassgångar är gjorda och   
 åtgärdsbedömda. 
-  Fortsatt arbete med konsultation av skogskonsulent för långsiktig bedömning och skötsel av
allmän platsmark.
- Avstämning med Haninge kommuns ekolog när det gäller detaljplanen och diskussioner om
eventuell anläggning av våtmarker.
- Vi har fått 200 ton sand av Haninge kommun som är fördelat på följande platser, Sjövreten,
Stora  Badet och Karlslund.

Periodiskt underhåll 112 643 kr (82 958 kr)
Löpande underhåll till 85 356 kr (94 275 kr)
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UNDERHÅLL – LÖPANDE OCH PERIODISKT
 

VÄGUNDERHÅLL, SNÖRÖJNING, TRAPPOR OCH PARKERINGSYTOR
Under året har dammbindning, hyvling och lagning av potthål, utsättning av snökäppar,
snöröjning och sandning genomförts. Till dammbindning har dustex som är ett miljövänligt
växtbaserat lignin prövats och utfallit väl. Vi måste komplettera med salt på de vägarna där det
inte går att komma fram med de bilar som sprider dustex.

Snöfallet blev ovanligt kraftigt i februari och vi fick anlita extern hjälp med snöröjning.
Vanligtvis sköts snöröjning inom samfälligheten av förvaltningen. Farthinder har plockats in
inför vintern för att underlätta snöröjningen och monteras åter till våren.

Trappan från Idrottsvägen till Västra Parkvägen har under hösten bytts ut.
 
Periodiskt underhåll 260 957 kr (29 780 kr)
Löpande underhåll 37 005 kr (89 994 kr)

 
BYGGNADER
En bygginspektion har genomförts av gemensamhetsanläggningarna. I materialgården har
ett utrymme för toalett och tvättmaskin byggts för våra anställda. Konsumbutiken i Karlslund
har dränerats vid den ena gaveln efter att ett fuktgenomslag upptäckts i källaren. Invändigt
har en luftvärmepump, en köksfläkt och en diskmaskin installerats. Golv och väggar i den stora
salen har målats. På tomten har en byggnad rivits och grindar till tomten har byggts och
monterats. Konsumbutiken och restaurangen har målats utvändigt under sommaren.
Lägenhet nummer nio på torget, Fiket på Torget, har målats invändigt och ny spis, kyl och frys
har installerats. Flera s.k.- bord-bänkar har tillverkats av gubbsen och står utplacerade i
området. Ett par parkbänkar har köpts och monterats på promenaden mellan Västra
Parkvägen och Torget och en bänk finns nu på strandpromenaden vid Strandstigen. Många
promenerar där och önskemål om en plats att vila på och se den vackra utsikten har framförts. 
 
Periodiskt underhåll 299 860 kr (105 865 kr) 
Löpande underhåll 22 739 kr (33 806 kr)

BÅT- OCH BADBRYGGOR
I mars och september gjordes bryggbesiktningar av samtliga bryggor. Det utfördes dykningar
runt våra badbryggor i juni och i juli utfördes det en dykning runt alla våra bryggor. 

Tre badvattenprover har tagits under badsäsongen, alla med testresultatet utmärkt
badvattenkvalitet.

Det har varit många besökande badgäster denna sommar. Haninge kommun har satt upp
hubbar på tre platser vid stora badet. Dessa registrerar hur många mobiltelefoner som har wifi
påslaget. Perioden 7 juni till 4 september registrerade hubbarna 16 911 besökare. Endast två
bad i kommunen uppmätte fler besökare.
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UNDERHÅLL – LÖPANDE OCH PERIODISKT
 

BÅT- OCH BADBRYGGOR forts.
Informationsskyltar har satts upp för att påminna om pandemin och risken för smittspridning.

Den inre östrabadbryggan kommer att bytas ut vintern 2021–2022 och kommer att vara klar till
badsäsongen 2022.

Den investeringsbidragsansökan som skickades till Haninge kommun gällande inre östra
badbryggan avslogs vid nämndens sammanträde den 20 oktober.

Kontakt har tagits med nuvarande sponsorer om ett fortsatt samarbete i och med upprättade
av den nya bryggan. 
 
Periodiskt underhåll 39 985 (97 520 kr) 
Löpande underhåll 26 680 kr (34 519 kr)

ELANLÄGGNINGAR
Nya elinstallationer i materialgården har gjorts under hösten.
 
Etapp 1 av byte av belysningsstolpar till LED med början i Karlslund/Årsta Havsbadsvägen och
Kolonivägen är slutförd. 
 
Reparationer av kabel till belysningsstolpar som blivit nedkörda på Årsta Havsbadsvägen
mellan Skutvägen och Kostervägen.

Elförbrukning för vår vägbelysning och värme i våra gemensamma byggnader samt
vattenverk och pumphus har uppgått till 214 290 kr (201 293 kr) 
 
Periodiskt underhåll till 580 022 kr (124 353 kr)
Löpande underhåll 0 kr (3 463 kr)
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   DRIFT OCH ADMINISTRATION MM

LÖNER OCH MÖTESERSÄTTNINGAR
Under året har 62 personer uppburit lön/arvoden och/eller mötesersättning, varav 31 är
sommarungdomar och en arbetsledare för ungdomarna.

Ordföranden i samfällighetsföreningen har ett fast arvode på 3 300 kr/månad, styrelsens vice
ordförande 1 000 kr/månad och sekreterare 3 350 kr/månad. Kassören har ett fast arvode på
3 930 kr/månad. Övriga styrelsemedlemmar har erhållit 5 000 kr per år som grundarvode.
Alla arvoden är beslutade av styrelsen utifrån budgetramen på 174 000 kr som är fastställd av
årsmötet.
Utöver de fasta arvodena har varje styrelseledamot erhållit 500 kr per möte i enlighet med
årsmötesbeslut.
 
Den generella timlönen för arbete vid speciella uppdrag beslutade på styrelsemöte är 200 kr
efter beslut på årsmötet. Adjungerade medlemmar som styrelsen anlitar för olika uppdrag
erhåller 200 kr per timme i arvode.
 
Arvodet till föreningens revisor är beslutat av årsmötet till 8 000 kr per revisionsår. HBS,
Bastubadarsällskapet och Tennisklubben ingår i revisionsuppdraget.
Parameter Revision AB kostade 44 728kr.
 
För alla ovan angivna belopp tillkommer sociala avgifter för föreningen utom för Parameter
Revision.

INFORMATION/KOMMUNIKATION
Årsta Havsbladet har producerats med sedvanliga två nummer per år. Redaktör Ingela Dahlin
och layout Claes Andersson.

Hemsidan har fått en mindre ansiktslyftning och uppdateras varje vecka. Antalet medlemmar
som prenumererar på nyheter från hemsidan är fortfarande lågt, cirka 150 stycken. Efter varje
justerat protokoll skrivs det referat på hemsidan. Styrelsen menar att det är en snabb och billig
väg att kommunicera med medlemmarna. 
 
Ett nummer av tidningen kostar omkring 45 000 kr inkl. löner, tryck och porto.
Annonsintäkterna uppgick till 18 600 kr, sommarnumret får flest annonser. 
Den totala kostnaden för information och trycksaker blev 2021 95 070 kr (71 653 kr)

TRAFIK OCH PARKERING
Vi upplever att trafikhastigheten på Årsta Havsbadsvägen sänkts i och med att den digitala
hastighetsdisplayen som varit placerad väster om Torget på Årsta Havsbadsvägen togs i bruk
för två år sedan. År 2021 köptes därför in ytterligare en hastighetsdisplay som under högsäsong
varit placerad öster om torget. Dessutom köptes extra utrustning till båda displayerna för att
samla in uppgifter såsom antal fordon, tid och hastighet dygnet runt under hela säsongen. 

ÅRSTA HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSSTÄMMA 2022
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   Drift och administration mm forts.
 

TRAFIK OCH PARKERING forts.
Under hösten har en display varit uppsatt på Torgvägen efter klagomål om höga hastigheter.
Till våren kommer båda att sättas upp på Årsta Havsbadsvägen igen. 

Våren 2021 höjdes parkeringsavgiften för besökare på våra parkeringsplatser. Tillsammans
med avtalet som vi tecknade med Avarn 2019 har avgiftshöjningen lett till ökade
parkeringsintäkter för samfälligheten. 
 
Årets intäkter för parkerande besökare uppgick till 901 464 kr (755 405 kr) 

Årets intäkter för kontrollavgifter (felparkerare) uppgick till 30 345 kr (128 181kr) 

För våra medlemmars parkeringsplatser blev intäkterna 184 000 kr (181 128 kr)

FÖRENINGSGÅRDEN OCH GAMLA KONSUM
Föreningsgården har vid enstaka tillfällen hyrts ut under året. Numera har vi återupptagit
styrelsemöten i lokalen. Lokalerna kan användas gratis av våra föreningar och hyras privat för
tillställningar.

Uthyrning och skötsel sköts av gårdsvärden.

Hyresintäkterna uppgick till 6 100 kr (1 300 kr)

MEDLEMSREGISTER OCH BOKFÖRING
I den ekonomiska förvaltningen, som sköts av EREKO AB, ingår även att hålla föreningens
register uppdaterade. För att hålla registret aktuellt behöver vi hjälp av alla fastighetsägare.
Om en fastighet byter ägare eller om en ägare byter folkbokföringsadress ska detta anmälas
till Agneta på EREKO agneta@ereko.se
 
Kostnaden för år 2021 var 126 841 kr (129 646 kr)

FÖRVALTNINGEN
Vår tillsynsman har flera frivilliga som deltar i arbetet t.ex. med dagvatten, snöröjning mm.
I likhet med tidigare år utför förvaltningen en hel del arbeten som vi annars hade behövt ta in
externa entreprenörer för. Det rör sig om allt från bygg- och bryggarbeten till slyröjning och
trädfällning. För avancerad trädfällning och vissa dagvattenarbeten har externa entreprenörer
anlitats.

KÖP AV TJÄNSTER FRÅN NÄRSTÅENDE FÖRETAG
 Efter beslut på årsmötet 2011 redovisar vi här de tjänster styrelsen köpt från närstående
företag. Under 2021 har inga köp skett.
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RESULTATRÄKNING 2021 OCH BUDGET 2022
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RESULTATRÄKNING 2021 OCH BUDGET 2022 FORTS.
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BALANSRÄKNING PER 2021-12-31
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STYRELSENS SIGNATURER
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REVISIONSBERÄTTELSE
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REVISIONSBERÄTTELSE FORTS.
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STYRELSENS FRAMSTÄLLAN TILL ÅRSSTÄMMAN 2022

Styrelsens förslag till hur ofta Havsbladet ska ges ut

Havsbladet ges ut med två nummer per år, juni och december. Tidningen innehåller
information från samfällighetens styrelse, stämmoprotokoll och kortare redovisningar om
vad styrelsen åstadkommit under året. Alla föreningar i Årsta havsbad har sina egna sidor i
tidningen där annonseras vad som är på gång och till decembernumret redovisar vad som
hänt. Ibland kan vi även publicera material från medlemmarna vilket är uppskattat och gör
tidningen mer levande.
 
Bildkvaliteten är inte den bästa i tidningen, bilderna tas för det mesta av mobilkameror och
publiceras därför i svartvitt.
 
De föreningar som vi har i Årsta havsbad syns numera både på Facebook och på egna
hemsidor. Många använder också anslagstavlorna för att puffa för olika arrangemang.
Samfällighetens hemsida har också tätare publicering för nyheter.
 
Annonsörerna är få men trogna och annonsintäkterna har pga pandemin gått ner något
men ligger runt 18 600 kr för 2021. Kostnaden för tidningen är ca 45 000 per nummer och i
det ingår arvode för redaktör, layout, tryckeri och distribution. Tidningen publiceras även på
samfällighetens hemsida.
 
Huvudnumret av de två nummer som ges ut är sommartidningen som landar lagom till
sommarlovet. 

Styrelsen föreslår att Havsbladet fortsättningsvis ges ut endast till sommaren i ett nytt
format med fler bilder av god kvalitet och mer textmaterial
och förhoppningsvis med fler inlägg från aktiva här i Årsta Havsbad.
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VERKSAMHETSPLAN/BUDGETKOMMENTARER 

Styrelsen har i budgetförslaget räknat med och föreslår stämman en höjning av
samfällighetsavgiften med 1 000 kr per andel. Motivering ges under avsnittet Styrelsens
förslag till årsstämman 2022 på sidan 22

Belopp inom parentes är 2021 års utfall. 

Periodiskt underhåll budgeteras till 3 242 000 kr (1379 712 kr) plus löner och sociala avgifter.
EREKO fortsätter att sköta vår ekonomiska förvaltning för budgeterade 130 000 kr 
(126 841 kr) 

Nedan kommenteras speciellt de poster i budgetförslaget som kommer att prägla
verksamhetsåret 2022. Notera att en stor del av verksamheten omfattar mer eller mindre
fast kostnader.

Förvaltningen 
Den administrativa och operativa förvaltningen tar mycket tid i anspråk både för styrelse
och adjungerade och anställda "gubbs". Frågor av juridisk, ekonomisk karaktär blir alltmer
komplexa. Under senaste året har styrelsen fört dagbok över vad som gjorts och hur mycket
tid det tar för att få en uppfattning av uppdragets omfattning. De 25 timmar, beräknat efter
arvodets storlek, som en ledamot har till förfogande räcker inte alltid till för uppdraget. Det
är också nödvändigt att planera uppdragen och ansvarsområden utifrån om man är
yrkesverksam eller pensionär och likaså om man är åretruntboende eller sommarboende.
Till exempel sker många möten med andra aktörer på dagtid och det kan vara svårt att
delta i som yrkesverksam. Ordförande, kassör och sekreterare arbetar i stort sett halvtid. 
 
Inköp av olika arbetsredskap kommer att ske under året. Gubbsen måste ha bra och
fungerande maskiner för att kunna utföra arbetet på bästa sätt. En mule, fyrhjuling,
planeras att köpa in för att kunna sköta snöröjning och andra arbetsmoment. En ny
gräsklippare är beställd. 

Det har noterats att framkomligheten längs den strandpromenad som ingår i
samfälligheten har annekterats i form av staket i något fall, bryggor har lagts i vattnet och
möbler ställts ut vid de gemensamma stränderna. Samfälld mark har ”privatiserats”. Ett brev
till berörda fastighetsägare har skickats, och även publicerats på hemsidan, där vi
uppmanar till att ta bort det som placerats på samfälld mark per den 1 maj. Arbetet pågår
med att förbättra tillgängligheten vid stränderna. 

Vi annonserar för att anställa 20 stycken ungdomar till sommarens arbete tillika en
arbetsledare för dem. 

Planerade driftskostnader 392 000 kr (336 697 kr). I budgeterat belopp ingår planerade
inköp av arbetsredskap.
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VERKSAMHETSPLAN/BUDGETKOMMENTARER FORTS. 

Byggnader

Föreningsgårdens fönster mot vattnet ska målas, verandan lutar och behöver stagas upp,
bänkar på verandan ska byggas. Förrådet bakom affären tvättas och målas. Taken på
längorna på torgets utsida ska bytas ut och Konsumhuset ska få nytt staket. Ozonrengöring
av våra lokaler ska utföras. Bord-bänkar till badparken fylls på. 

I "Fiket på Torget" ska en luftvärmepump installeras om det blir utökade öppettider under
året. Fönster mot torget på torglängorna ska målas. Uteplats med tak vid Gamla Konsum
planeras. Trapporna ner till badparken tvättas och oljas. 

Efter 22 år som stugvärd för Årstasstugan, vårt museum vid torget, överlämnar Rickard
Roosvall värdskapet till Monica Ling. 

Periodiskt underhåll 317 000 kr (299 860 kr) 
Löpande är budgeterat 35 000 kr (22 739 kr)

Mark & Park 
Arbetsgruppen för Skötselplanen kommer att fortsätta sitt arbete med att anlita en
skogskonsult som framgent medverkar och följer upp tillståndet för skogarna,
dassgångarna och övrig allmän platsmark för de ”NATUR”- markerade områdena i
detaljplanen. 

Det kontinuerliga arbetet av tillsynsman och gubbs med slyröjning, borttagning av riskträd
och iordningställande av dassgångar fortsätter. 

Det senare i samarbete med den nybildade kulturmiljögruppen i Haninge kommun. 
Dassgångarna kräver en hel del arbete och medverkan från medlemmar bidrar till att
utgifterna hålls nere. 

Bekämpning av den EU lagstadgade invasiva arten jätteloka fortsätter enligt
naturvårdsverkets bekämpningsmetoder. Det finns ytterligare en rad invasiva arter i Årsta
Havsbad som behöver decimeras eller utrotas såsom parkslide, vresros, praktlysing,
blomsterlupin, kanadensiskt gullris och rosenhallon. De är klassade av naturvårdsverket
men inte lagstadgade. Arbetet med dessa pågår men behöver utökas. 

Vi kommer själva (förvaltningen) att sköta planteringarna på och runt Torget, i stället för att,
som tidigare, anlita en entreprenör 

Den årliga besiktningen av lekredskap genomförs före badsäsongen. 

Periodiskt underhåll 121 000 kr (112 643 kr) 
Löpande underhåll 80 000 kr (85 356 kr)
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VERKSAMHETSPLAN/BUDGETKOMMENTARER FORTS. 

Vägunderhåll, snöröjning och trappor och parkeringsytor 
2022 fortsätter vi med sedvanligt underhåll. 

Periodiskt underhåll 160 000 kr (260 957 kr) 
Löpande underhåll 200 000 kr (37 005 kr) 

Trafik och parkering 
Statistik från våra två digitala hastighetsdisplayer vid Torget kräver analys och bearbetning
av data för att kunna presenteras på ett bra sätt på hemsidan och i Årsta Havsbladet. 
Fastighetsägare som har skymmande häckar och liknande i vägkorsningar kommer att
kontaktas och uppmanas att anpassa häckar och annat i vägkorsningar. Det är
fastighetsägarens skyldighet att följa regler för häckar och liknande i vägkorsningar.
Reglerna gäller för hela Sverige och i enlighet med anläggningsbeslutet kommer
samfälligheten att klippa de häckar som inte uppfyller kraven, om inte fastighetsägaren
efter påpekande själv vidtar dessa åtgärder. Detta har under många år informerats om i
Årsta Havsbladet, reglerna redovisats och finns även på hemsidan. 
Tre nya p-platser kommer färdigställas vid Karlslund framför nyligen renoverade ”Gamla
Konsum” för medlemmar och gäster med parkeringsbricka. 

Underhåll för trafik och parkering 25 000 kr (33 938 kr). 

Båt- och badbryggor 
Bryggbesiktning kommer att göras inför badsäsongen och innan vintern. 
Dykning runt badbryggor och runt hopptornet kommer att ske innan badsäsongen och
även i mitten av sommaren för att säkerställa badmiljön. 

Periodiskt underhåll 1 644 000 kr (39 985 kr) 
Löpande underhåll 70 000 kr (26 680 kr)

Dagvatten 
Löpande underhåll kommer att hanteras kontinuerligt på de platser det uppstår problem.
Periodiskt underhåll fortlöper enligt underhållsplanen, vilken kommer att ytterligare byggas
ut. 

Dokumentationen kommer att utvidgas med information om rörledningar och diken. 

Periodiskt underhåll 170 000 kr (86 245 kr kr) 
Löpande underhåll 80 000 kr (32 056 kr) 

Elanläggningar 
Inför 2022 fortsätter bytet av belysningsstolpar till LED efter Årsta Havsbadsvägen samt att
underhålla elanläggningen på ett säkert sätt och åtgärda problem som uppstår. 

Löpande underhåll 10 000 kr (0 kr)
Periodiskt underhåll 830 000 kr (580 022 kr) 
Löpande förbrukning av el 215 000 kr (214 290 kr)

21



ÅRSTA HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSSTÄMMA 2022

ERSÄTTNINGAR OCH DEBITERINGSLÄNGD

Timarvode 200 kr kan efter styrelsebeslut utgå för speciella uppdrag utöver renodlat  
 styrelsearbete för styrelsemedlemmar och adjungerade medlemmar. 
Arvode för föreningens styrelse föreslås bli fyra prisbasbelopp, 194 400 kr. (174 000 kr)
Mötesersättning om 500 kr per styrelsemöte och för annat protokollfört möte för
styrelsemedlemmar. 
Arvode för föreningsvald revisor 8 000 kr, då alla tre verksamhetsområden inom ÅHS
ingår i revisionen. 
Parameter revision med löpande räkning. Normal revision beräknas till ca 50 000 kr.

Valberedningens förslag till ersättningar till styrelse och revisorer
 2022-05-01 – 2023-04-30, från stämma till stämma.

1.

2.
3.

4.

5.

Ovan nämnda belopp är exklusive sociala avgifter. I arvodet till Parameter revision ingår
moms. I resultaträkningen redovisas alla sociala avgifter för föreningen på ett separat konto.

Styrelsens förslag till årsstämman 2022

Debiteringslängd för Årsta Havsbads samfällighetsförening 
år 2022-01-01 — 2022-12-31

Total utdebitering föreslås bli 3 842 517 kr, vilket innebär en höjning med 1 000 kr per hel
andel till 4 690 kr för medlemmar tillhörande Ga:1. Höjningen är den första på 8 år (då
avgiften höjdes med 135 kr) och motsvarar en årlig höjning på 3,3 % för hela perioden.
Styrelsen har lyckats att hålla avgiften oförändrad under de 8 åren med ett effektivare
planerat arbete och bättre utnyttjande av interna resurser.

Några få medlemmar har andelstal 0,7 och den obebyggda fastigheten har 0,2. Andelstalen
redovisas i utskickad debiteringslängd, där 823 medlemmar ingår i Ga:1 med andelstal 819,3.

Stadsberga Ga:1 omfattar vägar, grönområden, bryggor, badplatser, byggnader, parkeringar
mm. En samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den gemensamhetsanläggning för
vilken den bildats.

Anledningen till att styrelsen föreslår en höjning av avgiften framgår av underhållsplanen. Vi
står inför stora kostnader de närmsta åren (2022 – 2024) när det gäller att underhålla och
bibehålla vårt bryggbestånd - därefter sjunker underhållskostnaderna och återgår till
betydligt lägre belopp. Åtgärderna är nödvändiga för att hålla bryggorna i säkert skick. Det
gäller 2022 inre delen av östra badbryggan vid stora badet, för en kostnad på 1,5 MSEK.
Under 2023 och 2024 är planen att Båtstigens brygga (den stora bryggan) ska åtgärdas. Hur
är inte helt klarlagt när kallelsen skrivs. Vi har avsatt totalt 4 MSEK i underhållsplanen, enligt
en tidigare kostnadsberäkning. Men vi har ambitionen att beloppet ska komma att sänkas.
Upphandlingen och utförandet är inte klart. Budget för 2023 och underhållsplan för 2024
ska beslutas på stämman 2023 och då återkommer vi med besked om slutligt förslag. 
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ERSÄTTNINGAR OCH DEBITERINGSLÄNGD FORTS.

att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd
att debiteringen av andelsavgiften avseende 2022 skall ske enligt förslag ovan med         
 4 690 kr för andelstal 1, som i sin helhet ska vara betald med sista betalningsdag             
 31 maj 2022.
att fastställa årsavgift för reserverad parkeringsplats till 500 kr.

Med tanke på höjd inflation och kommande räntehöjningar anser styrelsen det motiverat
att höja avgiften i stället för att ta lån för att finansiera bryggorna. Lån skulle belasta oss
många år med en idag inte kalkylerbar kostnad.

Båtstigens brygga anpassas både till båtägare och för solande och badande. På grund av de
kommande kostnaderna har Båtsällskapets årliga bidrag till bryggunderhållet höjts, så att
underhållskostnaderna utslaget över flera år delas lika.

Fakturor avseende avgiften skickas ut i maj. Beloppet ska sättas in på bankgiro 5955-1267
och ska vara betalt 2022-05-31.

Debiteringslängden är upprättad i enlighet med beslut om andelstal för underhåll vid
förrättningssammanträdet den 28 maj 2014. Anläggningsbeslutet vann laga kraft den 15 juni
2015.

Styrelsen föreslår årsstämman besluta
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UNDERHÅLLSPLAN 2022-2041
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE 2022-2023

Val av ledamöter för 2 år

Ingela Dahlin, ordförande
Ragnhild Blomdahl, kassör
Britt-Marie Bengtsson, sekreterare
Stefan Olsson, ledamot
Björn Neubeck, ledamot
Ingeman Bengtsson
Siv Carlsson

Val av suppleanter för 1 år:

Mats Valleryd
Ola Ramqvist
Stig Forsberg

Val av revisorer och revisorssuppleant för samfälligheten och dess
verksamhetsområden:

Laila Höckne, revisor
Göran Markström, revisorssuppleant
Parameter Revision AB
Marie Nordlander auktoriserad revisor 

Valberedningen:

Kent Melander, Göran Johansson, Bo Hellberg och Marianne Rocklind, sammankallande.

Valberedningen önskar lämna över stafettpinnen gärna till yngre medlemmar.

Stämman kan inte avslutas innan minst 3 medlemmar valts till valberedning.

2 år omval
1 år kvar
1 år kvar
1 år kvar
2 år omval
2 år omval
2 år nyval

1 år omval
1 år nyval
1 år omval

1 år omval
1 år omval
1 år omval
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MOTIONER FRÅN MEDLEMMARNA

MOTION NR 1

Motion om fortsatt samfakturering av medlemsavgift till stugägarföreningen

Styrelsen i ÅH Samfällighet har beslutat att samfakturering inte längre ska ske av
medlemsavgift till ÅH Stugägareförening då de bedömer att det är främmande för det
ändamål som Samfälligheten ska tillgodose.

Vår bedömning är att det ligger i medlemmarnas intresse att samfakturera avgift till
Stugägareföreningen då det avser nyttjande av föreningens gemensamhetsanläggningar
såsom dansbana och badbryggor bland annat. Det är inte att betrakta som främmande för
det ändamål som Samfälligheten ska tillgodose. Gemensamhetsanläggningar ska ju nyttjas
av medlemmar där arrangemangsansvaret ligger på en annan huvudman
(Stugägareföreningen), men inom ramen för ändamålet.

Att ta bort samfaktureringen kommer även att innebära högre kostnader för medlemmar
totalt sett, i form av högre kostnader för utskick och administration.

Vi yrkar på att samfakturering av medlemsavgift till Stugägareföreningen ska fortsätta
enligt de gängse rutiner som funnits sedan bildandet av Samfälligheten.

Eva Karlsson
Alvsta 7:103
Kassör i Årsta Havsbad Stugägareförening

Anette & Raymon Sandberg
Stadsberga 1:100
Ordförande i Årsta Havsbad Stugägareförening

Susanne Tidestrand
Alvsta 7:174 och Stadsberga 8:29
Vice ordförande Årsta Havsbad Stugägareförening

Kersti Schollin
Alvsta 7:113
Suppleant Årsta Havsbad Stugägareförening

Jan Kårström
Stadsberga 8:165
Suppleant Årsta Havsbad Stugägareförening
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Styrelsens svar på motionen:
Vid en genomgång av anläggningsbeslutet har det framkommit att det är främmande
verksamhet att samfakturera med Stugägareföreningen. Med anledning av detta har
kontakt tagits med REV’s (Riksförbundet Enskilda Vägar) jurister och nedanstående har
framkommit:

Samfällighetsföreningar är bundna till bestämmelserna i lag (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter, SFL. 

18 § SFL anger att en samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för
vilken den bildats.

En samfällighetsförening får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål
som samfälligheten ska tillgodose.
Lag (2012:184).

Nedan följer även utdrag från förarbete till Lagen om förvaltning av samfälligheter - Prop.
1973:160 sid 386

”Vidare anförs i promemorian att en majoritet av medlemmar inte bör kunna tvinga övriga
medlemmar att ta del i en verksamhet som inte ingår som ett naturligt led i förvaltningen
av samfälligheten. Därför föreslås en bestämmelse om att samfällighetsförening inte får
driva verksamhet som är främmande för dess ändamål att förvalta samfälligheten.”

Med främmande verksamhet avses att föreningen inte får sköta om andra fysiska
anläggningar än de som ingår i gällande anläggningsbeslut för den(de) gemen-
samhetsanläggning(ar) föreningen enligt stadgarna förvaltar. Förbudet mot att driva
främmande verksamhet innebär även att föreningens administrativa och ekonomiska
förehavande är begränsat till att enbart omfatta förvaltning av samfälligheten.
 
Även om stämma skulle ta beslut om att ytterligare verksamhet ska ingå i föreningens
förvaltning är föreningen hindrad att verkställa stämmans beslut så länge de strider mot
gällande lag och anläggningsbeslut. 
Tex tar stämman beslut om att ytterligare en vägsträcka ska förvaltas av föreningen krävs
en lantmäteriförrättning för att ändra omfattningen av gemensamhetsanläggningen innan
sträckan rättsligt ingår i föreningens förvaltning.  
 
Trivselföreningen
Att samfällighetsföreningen tar in pengar till en annan föreningsverksamhet
(trivselförening) utgör enligt REV’s juristers mening främmande verksamhet för
samfällighetsföreningen. Styrelsens ekonomiska administration och räkenskaper ska enbart
omfatta det samfällighetsföreningen är ansvarig att ombesörja. 
 
Styrelsen föreslår stämman besluta 
Att motionen avslås med hänvisning till svaret ovan.
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MOTION NR 2

Motion till årsmöte 2022 – Tydliggör var hundar får bada
Jag anser att det är otydligt var hundar kan bada på somrarna. Jag är själv hundrädd och vill
därför inte bada och sola tillsammans med okända hundar. Det finns skyltar och
information om att hundar inte ska vistas på våra stränder, men enligt mig är inte alla som
följer detta och det kan kanske bero på att det är oklart var det är tillåtet för hundar att
bada. Jag har full förståelse för att hundar behöver kyla ner sig vid varmt väder och att
många hundar gillar vatten. De behöver under sommaren få tillgång till ett par platser där
de kan bada.

Jag yrkar därför på att vi tydligare markerar var hundar får badar inom vårt område. Jag
yrkar på att det ska finnas tydliga skyltar som visar på var en hundbadplats börjar och slutar.   

Jag yrkar på tre till fyra hundbadplatser ska utse i området och att platserna ska ligga där
det normalt inte är en badplats för oss boende eller andra som besöker oss under somrarna
samt att det ska finnas en spridning av hundbadplatser över hela strandlinjen.   

Med vänliga hälsningar

Susanne Tidestrand
Alvsta 7:174 och Stadsberga 8:29

Styrelsens svar på motionen:
Styrelsen ser positivt till ditt förslag om flera och tydligt utmärkta badplatser för hundar och
dess ägare. Redan idag finns information på hemsidan över hundbad.

Styrelsen föreslår stämman besluta 
Att en översyn och skyltning genomförs och annonseras på hemsidan.
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Vi föreslår en del förändringar till §6 för att den skall var mer tidsenlig.
Det finns idag ingen koppling mellan styrelse/förtroende -uppdrag och boende/ägande av
medlemsfastighet i samfälligheten. Så vem som helst kan idag väljas till styrelsen eller
annat förtroendeuppdrag. 
Det finns idag inte heller något skydd mot nära relationer inom styrelsen. Detta bör
hanteras så att vi inte har personer med starka band i form av b.la släktskap i styrelsen.

Därför föreslår vi att §6 i stadgarna ändras till nedan.

§ 6 Styrelsens val 
Styrelseledamöter och suppleanter samt andra förtroendevalda skall vara antingen
mantalsskrivna på en fastighet som har del i samfälligheten enligt §2 eller vara ägare eller
delägare till en fastighet som har del i samfälligheten enligt §2 eller gift/sammanboende
med en ägare eller delägare till en fastighet som har del i samfälligheten enligt §2. 

Styrelseledamöter och suppleanter får inte vara gift/sammanboende eller släkt med annan
person som är styrelseledamot eller suppleant i styrelsen.
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år.

Styrelsens ordförande och kassör väljs av årsmötet för en tid av två år växelvis.
Styrelsen utser årligen inom sig vice ordförande och sekreterare.
Styrelsen äger rätt att utse två eller fler styrelseledamöter att två i förening gemensamt
teckna föreningens firma, en av dessa skall dock vara antingen ordförande eller kassören.
Bemyndigandet att teckna firman kan av styrelsen när som helst återkallas.

Nominering av kandidater till styrelseuppdrag ska vara valberedningen tillhanda senast den
31 januari. Valberedningens förslag till ny styrelse skall utsändas i samband med kallelse till
årsstämman.

Sten Nordell  Alvsta 7:187  Börje Johansson Alvsta7:191 och a7:186

  

ÅRSTA HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSSTÄMMA 2022

MOTION NR 3

Motion om stadgeändring av §6 Styrelsens val
Då det på årsmötet 2021 var en stor andel (inte tillräckligt men dock mer än 50%) av
årsmötet närvarande som höll med om att man borde ändra denna paragraf enligt vårt
förslag, vill vi se om vi denna gång kan få ännu fler som tycker som vi.  

Dagens §6
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Styrelsens svar på motionen:
Vem kan kandidera och bli vald
Naturligtvis är det en fördel om kandidater till styrelsen har anknytning eller god kännedom
om Årsta Havsbad. Det kan dock finnas andra personer än de i motionen uppräknade som
har anknytning till eller god kännedom om området och som kan vara lämpliga
styrelsekandidater. Situationen kan också uppkomma, att det behövs viss kompetens och
denna finns hos någon utanför området.

Styrelsen föreslår därför stämman att avslå motionen i denna del.

Jäv 
Enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 36 § föreligger jäv när styrelseledamot
är med och fattar beslut som berör dem själva och föreningen och de får heller inte
handlägga frågor mellan föreningen och någon annan part som de har intressegemenskap
med.
Att ledamöter i styrelsen har släktskap utgör i sig inte grund för någon jävssituation, alla
ledamöter har att beakta frågan om jäv föreligger i någon beslutssituation. Skydd mot jäv
föreligger enligt lagstiftningen.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen i denna del.

Att en av utsedda firmatecknare ska vara antingen ordföranden eller kassören
Rollerna i en styrelse medför att det faller sig naturligt att vissa ledamöter utses att vara
firmatecknare, som ordförande och kassör eller åtminstone en av dem. Så fungerar det
också i styrelsen. Styrelsen har inget emot att detta förhållande stadgefästs.

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen i denna del.
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MOTION 4

Motion om att överta Skanovas/Telias telestolpar

Vi tar upp frågan igen detta år då förra årets årsmöte (2021) inte riktigt kom att diskutera
kommande behov av belysning i området som idag inte har belysning och hur det skall
kunna lösas.
Skanova/Telia har börjat montera ner sina telestolpar i Årsta Havsbad då den fasta telefonin
kommer att upphöra i området.
I stället för att Skanova/Telia tar ner stolparna borde samfälligheten ta över dem för att i
framtiden kunna utnyttja dem som lyktstolpar. Detta blir en mycket billigare lösning än att
sätta upp nya för att kunna få till en lösning för gatlampor i området. De står ju redan där.
En lösning som man skall använda för dessa stolpar är att förse dem med solceller med LED
lampor i stället för att bygga ut ett nytt dyrt elsystem för lyktstolparna. Detta är även ett
flexiblare system och mer hållbart för framtiden.
Det finns olika lösningar idag på marknaden, allt från enkla för 3-7tusen kronor per stolpe till
dyrare mer avancerade varianter.
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Att styrelsen förhandlar med Skanova/Telia om ett övertagande av befintliga telestolpar i
Årsta Havsbad och återkommer med ett förslag till årsmötet
Att styrelsen utreder en lösning för dessa stolpar för framtida gatlampslösning baserat
på lokal/per stolpe solcellsteknik.

Vi yrkar:

Eva och Sten Nordell 
Alvsta 7:187

Styrelsens svar på motionen:
Om Skanova skulle skänka sina gamla stolpar i befintligt skick, som har olika typer av
impregnering, skulle det innebära att samfälligheten övertar ansvaret med kontinuerlig
besiktning för dessa samt har tillsyn att de framöver är säkert förankrade. Det innebär att
det tillkommer ett nytt ansvarsområde, vilket inte stämmer med anläggningsbeslutet. 
Då det inte inkommit några önskemål om ytterligare belysning i området ser styrelsen inte
behovet utan tvärtom kommer det då och då in klagomål på att befintlig belysning är
störande. Ofta har fastighetsägarna belysning vid sina grindar, vilket inte är lika störande för
grannar och är således en bättre lösning både för samfälligheten och medlemmarna.
Styrelsen fortsätter att följa utvecklingen för solcellsbelysning, som utvecklas snabbt, ifall
framtida behov av punktbelysning uppkommer exempelvis vid sopkärl.

Styrelsen föreslår stämman besluta
att avslå förslaget om ett övertagande av Skanovas stolpar

 

33



ÅRSTA HAVSBADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSSTÄMMA 2022

Att avgift tas ut för bygglovspliktiga projekt som nybyggnad och större
om/tillbyggnader. 
Att avgiftens storlek bestäms av projektets storlek, exempelvis nybyggnation 10 kkr,
om/tillbyggnad 5 kkr, bod eller komplementbyggnad 3 kkr. 
Att byggnationer som sker med direkt infart till tomt från Årsta Havsbadsvägen
undantas från utdebiteringen.

MOTION 5

Motion om utdebitering av avgift vid ny- eller större ombyggnad.

Vid nybyggnationer belastas våra vägar av mycket trafik och tunga transporter som kräver
extra underhåll och ibland återställning av skador. Arbetet sker då genom samfällighetens
försorg. Därmed blir det en extra utgift som belastar vår gemensamma budget.

Känner till vägsamfällighet som tar ut 10 kkr vid nybyggnation och 5 kkr vid större
om/tillbyggnad. Är ju en liten kostnad med tanke på dagens byggkostnader. 
Kostnaden och projektens typ och storlek här i ÅH kan behöva genomlysas för att få
acceptans och trovärdighet.

Yrkar: 

Leif T Larsson, Elektriska Gatan 33, Stadsberga 8:342

Styrelsens svar på motionen:

Styrelsen förstår och delar motionärens goda intentioner att låta fastighetsägaren stå för
kostnader för vägunderhåll i samband med nybyggnad eller större ombyggnad.
Förslaget innebär att styrelsen åtar sig en administration som blir arbetskrävande och svår
att överblicka. 
Styrelsen avser att skriva ett informationsblad om vilka regler som gäller och se till att det
kommer till den fastighetsägare som fått bygglov.

Styrelsen föreslår stämman besluta
att avslå motionen med hänvisning till det som anförts ovan
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MOTION 6
 

Motion om uppställningsplatser för båtar i Årsta Havsbad

Bakgrund 
Södertörns Miljö och Hälsoförbund har skickat en enkät till samfällighetsföreningar och
båtklubbar inom Haninge kommun om hantering av bottenfärger och andra miljöfarliga
vätskor. 

I dagsläge så finns en uppställningsplats i ”Gläntan”, där ett antal platser används idag av
båtmedlemmarna, samt som uppställningsplats för ÅHS fordon. 

Med anledning av detta har ÅHS styrelse skickat ett brev till båtmedlemmarna som nyttjar
platserna med följande uppmaning.

 ”Du får det här brevet/meddelandet eftersom du använder en plats på Gläntan. En
skärpning av miljölagstiftningen innebär att Gläntan måste stängas för uppställning av
olika fordon. Det här betyder att senast tisdag den 31 maj 2022 ska du ha tagit bort det som
är ditt och området ska vara tömt på fordon och trallar. 
Styrelsen, genom trafik och parkeringsansvarig Salan Ahlgren ”

Vid analys av området Gläntan enligt Naturvårdsverkets modell för riskbedömning får
området en fyra, minst risk. 

Hårsfjärdens Båtsällskap (HBS) har ansvar för båtverksamheten i Årsta Havsbads
Samfällighetsförening (ÅHS) enligt anläggningsbeslutet ” Hamn med båtbryggor och
båtuppställningsplatser ”. HBS och ÅHS har i en samverkansgrupp hanterat frågorna kring
bryggor och uppställningsplatser. Skälet till organisationslösning är att inte belasta andra
än de som nyttjar anläggningarna vilket gäller lika för bastu och tennisbanor.

Då båtar av hävd framför allt lagts upp på stränder och andra grönområdesytor behövs en
uppstramning av regelverket. Karlslundsbadets grönområde fick långt tillbaka en
områdesbeskrivning som även lagts in i anläggningsbeslutet att båtar endast får ligga norr
om vägen genom grönområdet av miljöskäl. 

De andra uppläggningsplatserna vid Årsta bryggan, Båtstigen och Sjövreten är också
uppläggningsplats på strand. Av den anledningen började uppläggning på Gläntan
områdets gamla soptipp som senare blev deponi för sprängsten vid HSB
sommarvattenutbyggnad i slutet av 1970- talet. Området gick initialt inte att använda på
grund av den grova sprängstenen. Med tiden kom bitar att jämnas till. Av ekonomiska skäl
hade den inte blivit helt avjämnad innan det kommunala vattnet drogs in då kommunen
fick nyttja området för mellanlagring av massor och uppställning av entreprenadmaskiner
mot att iordningställa ytan vid av etablering. 

Dåvarande styrelse i ÅHS och HBS enades om att östra delen av Gläntan skulle HBS fördela
uppställningsplatser och den västra sidan skulle användas av ÅHS förvaltning. 
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Förslag till beslut
Att Gläntan bibehålls som båtuppläggningsplats. Då möjligheten till bryggplatser och
uppläggningsplatser för båtar är ett stort värde och tillgång för området ska
miljöbelastningen minimeras och leva upp till miljölagstiftningen. 

Att ett nytt reglemente för de ovan nämnda uppställningsplatserna bereds via ÅHS och
HBS samverkansgrupp. Därefter beslutar ÅHS styrelse om reglementet och HBS ansvarar
för att reglementet med avtal för varje plats följs i enlighet med anläggningsbeslutets
mening. Reglementet ska hantera miljöfrågor i enlighet med Södertörns Miljö och
Hälsoförbund direktiv avseende bottenfärger och andra miljöfarliga vätskor så som oljor och
glykol. Det händer mycket på området giftfria båtbottenfärger. 

Reglementet ska även ta upp regler avseende tider, ersättningar och övrig ordning på
uppställningsplatserna.

Bilagor
 • Förslag/exempel till ordningsföreskrifter till ovan avseende plats och miljö  miljöfarligt
avfall.
 • Schablonklassning av Hamnar – fritidsbåtar (båtuppställningsplatser)

Ola Ramqvist  Bo Hellberg   Kent Melander 

Tille Tsiouras  Reidar Englund

Förslag 
Ordningsföreskrifter för HBS:s båtuppläggningsplatser vid Årsta Havsbad gällande fr.o.m.
2022-07-01

Uppläggningsplatsen 

Båtuppläggning på grönområden/strandfår ske endast efter anvisning från ÅHS styrelse
och Hårsfjärdens båtsektionsstyrelse. Tillåten uppläggningstid på anvisade platser är 15
september – 15 juni. 

Miljö – Miljöfarligt avfall 
Vid slipning, blästring eller liknande måste allt slipdamm och eventuella vätskor samlas upp
och lämnas till miljöstation för destruering. Obs vid eventuell blästring så måste man
kontakta styrelsen samt Haninge kommun för godkännande. Den som utför arbetet är
ansvarig för korrekt uppsamling via täckning av berört markområde samt ombesörja
inlämning till rätt miljöstation. Det är mycket viktigt att biocidfärg-avfall (som hopsamlade
färgflagor efter våtskrapning alt. fyllda filterpåsar efter slipning eller torrskrapning) hanteras
rätt. Det får inte lämnas på en vanlig återvinningscentral (ÅVC), ex. Jordbros. Vi hänvisar till
SRV:s anläggning för farligt avfall Gladö kvarn/Sofielund i Huddinge kommun (kallas Farligt
avfall, Hökärrsvägen 104, Huddinge, lat 59.186391, lon 18.004253):
http://www.srvatervinning.se/Privat/Har/sofielund/ eller en likvärdig mottagare. 
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MOTION 6 forts.
 

Inget utsläpp på marken får ske och inget upplag av det miljöfarliga avfallet får ske på
samfällighetens markområde. Allt vatten som innehåller motorkonserveringsmedel, glykol,
eller liknande skall samlas upp och lämnas till SRV. 
Gå gärna in på dessa sidor och läs om vad du får använda för båtbottenfärger.
Kemikalieinspektionen om ”Båtbottenfärger”
https://www.kemi.se/download/18.164ad6b3172927a928931641/1634203169207/batbottenfarg
er-forostkusten.pdf 

Godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar på ostkusten innevarande år
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MOTION 6 forts.

Styrelsen svar på motionen:

En enkät från SMOHF (Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund) inkom till samfälligheten
den 12/10 2021 angående båtuppställningsplatser. 
Båtuppställningsplatser misstänks kunna innehålla markföroreningar till följd av
användning av miljöskadliga båtbottenfärger och andra kemikalier. Miljökontoret Haninge
Kommun vill med utskicket informera och inventera kring eventuellt behov av
skyddsåtgärder för att minimera risken för exponering av eventuella markföroreningar vid
vistelse inom båtuppställningsplatser.

Vid en inventering av dokumentation kring uppställningsplatser återfinns i ett PM från 2019
att samverkansgruppen Årsta Havsbads Samfällighet (ÅHS)/Hårsfjärdens Båtsällskap (HBS)
2012 skriver ”HBS ska ej organisera någon vinterförvaring men medlemmar kan vid behov
och i mån av plats vinterförvara på Gläntan samt båtvagnar under sommaren. Anm. Det
gemensamma beslutet, av ÅHS och HBS, 2012 att inte organisera någon uppläggningsplats
grundar sig på de krav som SMOHF ställer på båtuppläggningsplatser.”

Sedan 2012 finns det trots det båtar på Gläntan. Det finns inga avtal, ingen kölista, ingen
hyresavgift, ett helt oreglerat upplägg. Även båtar som under många år aldrig sjösatts är
placerade där.

Detta föranledde styrelsen den 6/12 2021 att besluta om att stänga Gläntan per den 31/5 2022
för båtuppläggning. De båtägare, med båtar på Gläntan, som identifierats fick i mitten av
januari ett brev med uppmaning att ta bort sina båtar senast 31 maj 2022.

Styrelsens föreslår stämman besluta:

Att avslå motionen samt ge styrelsen i uppdrag att tillsammans med HBS utreda frågan om
möjligheten att anordna båtuppställningsplatser inom samfälligheten för de båtägare som
inte har plats att vinterförvara båten på den egna tomten. I uppdraget ska även regelverk
kring uppläggning av båtar och tillbehör kring våra stränder tas fram. Förslaget ska
formuleras utifrån gällande miljökrav, med förslag till avtal och regelverk.
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Styrelsens redovisning av uppdrag från 2021 års stämma

Styrelsens svar på det återremitterade förslaget till justering av parkeringsreglemente

Den föreslagna justeringen avsåg Gläntan. 

Enligt styrelsebeslut ska Gläntan från 1 juni 2022 endast användas för upplag av material o
dyl för samfällighetens skötsel och kommer att iordningställas för detta ändamål.
Fastighetsägare med egendom på Gläntan har fått brev med anmodan att ta bort den
senast 31 maj 2022.

Styrelsens svar att utreda konsekvenserna av att arrendera ut mark

Parkeringsplatser
I nuläget arrenderar ÅHS ut parkeringsplatser, 2 x 5 meter, för bilar, samt mindre båtsläp,
max 2 x 5 meter, på samfälld mark, efter lämplighetsprövning. Parkeringsplatserna upplåts
med ettåriga avtal till medlemmar i ÅHS. P-platser upplåts dels på de särskilt
iordningsställda parkeringsplatserna inom området, dels på särskild tilldelad bit av samfälld
mark. Avgift fastställs av årsstämman. 

Konsekvenser: 
Tillför ÅHS intäkter för de uthyrda platserna. Eftersom de hyrda p-platserna avser särskilt
tilldelad plats hindrar de inte andra medlemmar/allmänheten att använda dassgångar för
genomgång, när p-platsen är del av en sådan. Om ÅHS inte skulle upplåta dessa p-platser
åt medlemmar, som saknar möjlighet att parkera på sina fastigheter, skulle fler större
parkeringsplatser behöva anläggas, vilket skulle medföra negativa konsekvenser för de
berörda medlemmarna, men även för andra medlemmar, med mer frekvent trafik, samt
medföra anläggningskostnader.
Styrelsen anser således att konsekvenserna är positiva och att verksamheten ska fortsätta.
Det finns inte heller, vare sig enligt detaljplan, anläggningsbeslut eller stadgar något hinder
för att upplåta mark.

Upplåtelse för andra ändamål
Dassgångar: Styrelsen anser att upplåtelse av större delar (än begränsad del för p-platser)
eller hela dassgångar skulle medföra negativa konsekvenser. Dassgångarna ska hållas
öppna och tillträde till marken ska inte hindras. 
 
Andra anordningar: Vid 2021 års årsstämma var fråga om upplåtelse till utegym uppe till
diskussion, motionen avslogs. Det kan dock även i framtiden uppkomma situationer då
arrende av mark kan komma ifråga för annat ändamål än parkering.
 
Konsekvenser:
Utarrendering av mark kan medföra negativa konsekvenser, beroende på omfattning och
plats. Men kan även innebära ett positivt tillskott till Årsta Havsbad, beroende på vad
marken arrenderas ut till och var. 
Styrelsen menar att möjlighet till att arrendera ut mark bör finnas. En noggrann prövning
ska göras i det enskilda fallet. Förutsättning för sådant arrende är att arrendatorn bedöms
vara seriös. Det är särskilt viktigt att ta ställning till arrendetidens längd.
Beslut om arrende på fem år eller mer ska alltid fattas av årsstämma (i enlighet med
samfällighetslagen).
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Styrelsens redovisning av uppdrag från 2021 års stämma forts.

Hotelltomten
I Badparken finns ett område reserverat för hotellverksamhet (el liknande). Om frågan
skulle bli aktuell och det finns någon intressent kan det förutom försäljning av området
kunna bli fråga om arrende.
Konsekvenser:
Konsekvenserna får bedömas när intressent finns. Eftersom denna typ av arrende kräver
arrendetid på mer än fem år fattas beslut alltid av årsstämma.

Påfyllning av sand vid baden
Hösten 2021 fick Årsta Havsbad Samfällighetsförening 200 ton sand inklusive transport till
stränderna Sjövreten, stora badet mellan bryggorna, Lagunen (stranden nedanför
föreningsgården) och Karlslundsbadet.
Sandpåfyllning framåt kommer att läggas in i underhållsplanen.

Tallarna i Karlslund 
I enlighet med beslut på stämman 2021 kommer styrelsen att redovisa de åtgärdsförslag
som görs av de arborister som samfälligheten anlitar. Informationen kommer att läggas
upp på hemsidan.

Samarbetsorgan med Haninge kommun
Styrelsen fick i uppdrag att initiera ett permanent samarbetsorgan med kommunen. I slutet
av mars träffar representanter för samfällighetens styrelserepresentanter för olika
förvaltningar i Haninge kommun. På agendan står, utöver inrättande av ett permanent
samarbetsorgan, kommande sommar och de frågor som kan vara gemensamma samt
diskussion om att hitta en ersättnings-/avtalsform som ligger inom ramen för vad
kommunen får göra. Mötet kommer att redovisas på samfällighetens hemsida. 

Belysningsstolpar ÅH-vägen
Styrelsen fick i uppdrag att ta fram den återstående livslängden på de befintliga
belysningsstolparna utmed Årsta Havsbadsvägen.
 
Lyktstolparna har idag ljuskällor som inte längre tillverkas innebärande att det inte finns
någon återstående livslängd. Vartefter ljuskällorna slutar fungera byts de provisoriskt ut till
LED lampor. Drivdonen i lamporna, startfunktion, är också slitna och går sönder vartefter.
Det görs då en förbikoppling under tiden vi har detta provisorium. Under det senaste
halvåret har tre sådana byten skett.
 
Etapp 2 av tidigare beslutat stolpbyte genomförs under våren 2022 när ca 15 stolpar byts dvs
nya stolpar med nya LED armaturer.
Etapp 3 sker våren 2023 och då är all belysning utbytt och driftsäker för lång tid framöver. 
 
I en framtid när solcellsbelysning utvecklats och är mer drift- och kostnadseffektiv får
stämman ta ställning till en övergång. 
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