
 

Ekonomisk rapport 2008 

Intäkter:  
 Fakturor 594 485,28:- 
 Ränteintäkter 658,00:- 
 Summa intäkter: 595 143,28:- 
 
 
Utgifter: 
 Elavgift för belysning 38 031,00:- 
 TV avgift 60 985,00:- 
 Vatten & avlopp 179 649,00:- 
 Snöröjning 26 625,00:- 
 Trädgårdsskötsel 60 000,00:- 
 Sophantering  17 064,00:- 
 Lantmäterikostnad 950,00:- 
 Förbrukningsmaterial 2 210,09:- 
 Kontorsmaterial 13 772,00:- 
 Försäkringskostnad 3 183,00:- 
 IT-tjänster 3 885,68:- 
 Bankavgift 1 250,00:- 
 Styrelsens arvode 61 500,00:- 
 Arbetsgivaravgift 19 938,00:- 
 Summa utgifter: 489 042,77:- 
 
Överskjutande summa: 106 100,51:- 
 
 
Viktigt att tänka på är att avsättningarna på 45 000:- till våra GA konton inte är 
medräknade pga. att överföringarna gjordes i januari. En del fakturor som är 
medräknade på 2008 års budget kommer inte att betalas förrän 2009. 
 
Sedan har vi några investeringar kvar att göra med en uppskattad kostnad på  
ca 15 - 20 000:- 
 
Som vi sa på extrastämman så kommer 2008 och 2009 att vara ”provår” när det 
gäller samfällighetsavgifter och utgifter. 
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Styrelsens berättelse 

 

Året 2008, ett år av lätt förvirring, skratt och en liten släng av frustration. I sin helhet har 

året förlöpt bättre än förväntat, något litet misstag har gjorts men har med hjälp snabbt 

rättats till. Ingen av oss i styrelsen visste hur mycket arbete som var att vänta med detta 

uppdrag, men vi alla är ju nybörjare så vad kan man förvänta sig av oss? Jodå precis allt, 

ordförande har ganska höga krav och som tur är så har resterande av styrelsen det med. 

Vi har efter bästa förmåga försökt att få ut fakturor i tid, betalat de fakturor som 

inkommit, fått till en bra hemsida givetvis tack var Hr. Rysjö, lärt oss vad skatteverket vill 

oss, hur man driver en samfällighet efter konstens alla lagar och regler, funderat på 

farthinder, pratat med kommunen, fält en ek, stött på Peab med diverse saker, försökt 

att svara på mail från medlemmarna inom en hyfsad tid, försökt att hålla irritationen 

borta när det inte riktigt har gått som vi har velat, när vi har haft tid över byggt på den 

blivande styrelse lokalen, etc.  

Till budget för 2008 - Att tänka på är att vår uppskattade budget har hållit bättre än 

förväntat, en budget är en uppskattad kostnad - har vi lärt oss. Den stora missen här är 

att elkostnaden inte fanns med i budget vare sig för 2008 eller 2009, elkostnaden är 

beräknad till ca 100000 kr per år. För år 2008 har vi tagit överskottet från trädgård och 

snöröjningskontot för att täcka upp elkostnaden. Detsamma kommer vi att göra för år 

2009. 

Vi i styrelsen tackar för det tålamod som ni medlemmar har visat oss under 2008 och vi 

ser fram mot år 2009. 

 

Mvh 

Styrelsen 
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