
Söd ra Kva rnå kersha m ns Sa mfä llighetsfören ing

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Södra Kvarnåkershamns Samfällighetsförening

torsdag den27 juli2017 iEksta Bygdegård.

1. Stämman öppnas

Föreni ngens ordföra nde, Anders Al rn roth, öppnade stä mma n.

'\- 2. Fråga om kallelse skett behörigen

Stämman förklaras behörigt utlyst.

3. Justering av röstlängd

Röstlängd upprättades och godtogs (bilaga 1). Trettiosex(36) personer närvarande. Tre personer

agerade enligt fullmakt för ej närvarande personer.

4. Val av ordförande, sekreterare samt 2 justeringspersonerfrösträknare för stämman

Stämman valde Annika Billström till ordförande, Lennart Cantell till sekreterare samt lnger Jansson

och Björn Eriksen till justeringspersoner/rösträknare.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsbokslut för ZALG|17.

Verksamhetsberättelsen(bilaga 2) föredrogs av Ander Almroth. Årsbokslut med balans- och

resultaträkning (bilaga 3) föredrogs av Elisabeth Ohl6n.

Stämman beslöt

att lägga verksa mhetsberätte lse sa mt å rsboksl utet ti I I ha nd I i nga rna.

6. Revisorernas berättelse

Stefan De Mard föredrog revisionsberättelsen för ZALG\7 (bilaga a).

Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till hancllingarna.

att godkänna verksamhetsberättelsen

att fastställa årsbokslutet för verl<sarnhetsåret 2O76lL7

att övertöra årets överskott tiil ny räknirrg.



7. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enligt revisorns förslag

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 20161!7.

8. Inkomna motioner

En motion har inkommit.

Angående utegym (bilaga 5).

Motionen handlar om förslag till utegym vid tennisbanan.

Styrelsens svar på motionen (bilaga 6).

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2017 /20L9

v 
Styrelsens förslag till verksamhetsplan f ör 2O17lL8 (bilaga 7).

Anders Almroth föredrog verksamhetsplanen.

Stämman beslutade att godkänna förslaget till verksamhetsplan för 20171L8

" 

l"'Hlffi #lfiI;l:ffi :,:: #il::*il:..."
Stämman beslutade i enlighet med ovanstående.

\, 11. Ersättningar till styrelsen m fl

Stämman beslutade om ersättning till styrelse m fl i enlighet med förra årets nivå.

12. Förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd för 2017 /2018

Upptogs till behandling styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat (bilaga 8) samt debiteringslängd

för 20L712018.

Stämman beslutade

att lämna avgifter för fastigheter och debiteringslängden oförändrade tör 2017 /18 (1800 för bebyggd

och 900 för obebyggd fastighet)

att godkänna förslaget till inkomst- och utgiftsstat för 2OL7118.



13. Val av styrelse

lngela De Ma16 föredrog valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleant enligt följande:

Ledamöter:

Lennart Cantell, 2016-18.

Claes-Henrik Siven, nyval 20L7 -L9.

Göran Bergius, nyval 2O!7 -L9.

Olle Blix, nyval 2OL7 -L9

Suppleonter

Elisabeth Brä ndefors, 2015-18

Elisabeth Öhlen, nyval 2017-19

\__
Stä m ma n va lde en I igt va I bered ni ngens förslag.

14. Val av styrelseordförande

Stämman valde Anders Almroth till ordförande för verksamhetsåret 2017-2018.

15. Val av revisorer

lngela De Mard föredrog valberedningens förslag till revisorer enligt följande.

Revisorer:

Ninni Ossmark, omval 2OL7-t8.

Stefan de Mar6, omval 2017-18.

\* Revisorssuppleant:

Helen Almström, omval 2O1l-L8.

Stä mma n va lde en I igt va I bered ni ngens förslag.

16. Val av valberedning

Stämman omvalde lngela de Mard (sammankallande), Göran Allernäs och John Glas att ingå i

valbredningen.

17. Övriga frågor

Styrelsens ordförande avtackade Björn Eriksen, Jan Gustavsson och Björn Lindberg för mycket

uppskattat arbete i samfälligheten.



Ett ärende angående skymmande häck vid Grenstigen som behandlats i styrelsen togs upp av Göran

Allernäs. GA redogjorde för sin syn på ärendets behandling och de kontakter som tagits så här långt.

Anders Almroth redogjorde för styrelsen behandling av ärendet.

En diskussion följde varvid uppdrogs att styrelsen genom en ytterligare kontakt med GA i

samförstånd skulle komma överens hur klippning av häcken skulle ske.

18. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tilleängligt

Stämmoprotokollet hålls tillgängligt på föreningens hemsida samt anslås på anslagstavlan.

19. Nästa stämma, tid och plats

Nästa stämma hålls den 26 juli 201-8 kl 10 i Silte bygdegård.

20. Stämman avslutas

Mötesordförande Annika Billström förklarade stämman avslutad.

Eksta 27 juli 2017

Vid protokollet

/**/ CL/z--
Lennart Cantell Annika Billström

lnger Jansson Björn Eriksen

Mötesordförande ^C1 '"',.-.
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Södra Kvarnåkershamns

Sa mfä I I ighetsfö ren i ng

201.6/2017

STYRE LSENS VE RKSAM H ETSBERÄTTELSE FÖR

Styrelsen har bestått av följande ordinarie ledamöter: Ordförande Anders Almroth, vice ordförande
Jan Gustafsson, sekreterare Lennart Cantell, kassör Elisabeth Öhl6n, ledamot Björn Lindberg.

Suppleanter Björn Eriksdn och Elisabet Brändefors.

, Under året har styrelsen hållit sex protokollförda sammanträden, från stämma till stämma, varav ett
\_-

konstituerade. I övrigt har kontakter tagits per telefon, mail e-post och möten inom och utom
' styrelsen.

Styrelsen har utfört det som finns i verksamhetsplanen 2016/2077 samt ytterligare åtgärder enligt

\- nedan.

-Reparation av beläggning hösten 2016.

-Offert har tagits in från två entreprenörer på beläggning med YLB 4-8 under vintern/våren2017.Vi
antog Skanska som utförare eftersom de hade lägsta pris. Arbetet startade upp den 23 maj med

utläggning av stenmaterial och sopning utfördes efter ca 3 veckor.

-lnnan beläggningen utfördes kantskärning för att vatten ska ha möjlighet att rinna av vägkroppen.

Materialet från kantskärningen ca 40 traktorlass lastades upp och kördes till "tennisvallen".

-Grusvägarna har jämnats till med hyvel en gång under året. Fyllning av hål och sättningar har utförts
inom Lofthusområdet.

-Slyröjning runt tennisbanan.

Slyröjning och högröjning längs samtliga vägar ivårt område.

-Slyröjning i området som avgränsas av Björnbärstigen Lofthusvägen och Hallonstigen. Samtliga

diken/slyområden har röjts på de ställen där vi har åkrar som brukas.

Skogspartierna söder om Hallonstigen/Grenstigen har slyröjts på de delar där det finns\- 
fornlämningarf gravar och en stig har röjts och markerats inom området. Nya skyltar/markeringar har

satts upp inom gravområdet. Vi har sökt bidrag för arbetena till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har

beviljat ca 5000 kr i bidrag under förutsättniåg att vi själva utför arbeten för motsvarande kostnad.

Stigen från Hallonstigen till "Brudkorset" har markerats och några träd som fallit över stigen har

tagits bort.

-Flisning av rishögar som ger en intäkt

-Jordvallen vid tennisbanan har flyttats och senare justerats med kantskärningsmassor.

-Demontering och montering av badbrygga sarnt några mindre reparationer.

-Strandstädning.

-Midsommarfest 2017.

4



-Klippning av gräsytor inom Lofthusområdet.

-Ärendet "Garaget vid stranden rnm" avslutades under mars i år då vi fick sista betalningen enligt
köpekontrakt. De båda andra försäljningarna avslutades under juli 2016.

-De nya arrendeavtalen trädde i kraft den 15 mars i år. Vi har nu tre arrendatorer, jfr fyra tidigare.
Arrendatorn har möjlighet att odla vall, ärtor, råg, korn, havre och vete. Gränserna mellan åker och

festplats/stig vid lofthusområdet har markerats med pålar.

-Styrelsen har träffat kommunen i slutet på 2016 för att få en kort information om

bräckvattenverket. Kommunen lovade att lägga ut vidare information på sin hemsida.

-Angående röjning runt VA-verket så awaktar vi kommunens planer för området.

-Kontakt har tagits med Trafikverket för att söka "årligt driftbidrag" på Lofthusvägen och Grenstigen.

Besiktning har genomförts där båda parter deltog. Vifick ett beslut 20L7-OL-1,6 att vi har rätt till
bidrag på vägarna. Bidraget gäller 2017-2021, och betalas ut årsvis i efterskott, 11,648 kronor, som
justeras med ett index varje år.

-Styrelsen har konstaterat att vattenledningsnätets avstängningsventiler har stora brister. För att
komma till rätta med det så har vi kallat kommunen till ett möte där frågan togs upp. På plats så

kunde vi konstatera att vi var överens och att kommunen lovade att göra förbättringar så snart de får
medel till detta. Kommunen kommer också att mäta in/märka ut avstängningsventiler eftersom det
aldrig utförts.

-Sist men inte minst så kan ingen ha undgått att vi har en ny hemsida. Konstruktören är Pia

Gustafsson. Tack Pia för ett fantastiskt jobb.

Kvarnåkershamn 1 juli 2017

Anders Almroth

Ordförande

Elisabeth Öfrten

Kassör

Elisabet Brändefors

Suppleant

Jan Gustafsson

Vice ordförande

Björn Lindberg

Ledamot

Lennart Cantell

Sekreterare

Björn Eriksen

Suppleant
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Årsbokslut

Södra Kvarnåkershamns samf.

716404-8121
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Södra Kvarnåkershamns samf.
Org.nr 716404-8121

Resultaträkning

Nettoomsättning

Öwiga rörelseintiikter

Rörelsens kostnader
Råvaror och ftirnödenheter
Öwiga externa kostnader

Rörelseresultat

Resultat efter finansiella poster

B okslutsdispositi oner

Resultat före skatt

Årets resultat

Not 2016-05-01
-2017-04-30

9t4 456

2 000

916 456

-105 120

-tt9 272

-224 392

692 064

692 064

-15 000

677 064

677 064

1 (s)

2015-05-01
-201644-30

208 428

26 295

234 723

-80 697

-r07 148

-187 845

46 878

46 878

-15 000

31 878

31 878



Södra Kvarnåkershamns samf.
Org.nr 716404-8121

Balansräkning

TILLGÅNGAR

0msättnin gstillgån gar

K o rtfri s ti g a fo r dri n g ar
Kundfordringar

Öwiga fordringar

Ko rtfristig a p lacerin g ar
Övriga kortfristiga placeringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Flot 2017-04-30

2 700
3 500

6 200

s0 000

976 334

I 032 s34

I 032 s34

2 (s)

2016-04-34

900

2 490

3 390

0

369 315

372705

37274s



S ödra Kvarnåkershamns samf.
Org.nr 716404-8121

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid årets början
Årets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAI:TAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter

Ansvarsfiirbindelser

Not 24fi-44-30

10s 950

677 064

783 014

247 000

520

2 000

2 520

I A32 s34

Inga

Inga

3 (s)

2016-04-30

10s 950

0

105 950

232 000

34 755

0

34 75s

372 70s

lnga

Inga



Södra Kvamåkershamns samf.
Org.nr 716404-8121

4 (s)

Tiltäggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

AIImänna upplysningar
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med bokforingslagen och god redovisningssed.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beriiknas inflyta.

\*- Öwiga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Redovisningsprinciperna är oforändrade jämfiirt med foregående år.

Anläggnin gstillgångar!v 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivrringar enligt plan oqh eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt öVer den fiirväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt reswäidä.



Södra Kvarnåkershamns samf.
Org.nr 716404-8121

Noter

Not 1 Bokslutsdispositioner

Avsättninmg till u- & f-f

Not 2 Obeskaffade reserver

Ersättningsfond

s (s)

2016-05-01

-2017-04-30

-15 000

-ls 000

20t7-04-30

247 000

247 0A0

2015-05-01

-2016-04-30

-1s 000

-15 000

2016-04-30

232 000

232 000



Södra Kvarnåkershamns samf.
716404-8121
201 6-05-01 - 2017 -04-30

Balansrapport

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
1980 Vägbeläggning
1989 Ack avskrivn på vägbelägg
1630 Skattekonto
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
1210 Fordringar på medlemmar
1430 Fordringar hos leverantörer
1490 Övr kortfristiga fordring
1040 Swedbank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
2997 Balanserat resultat
2998 Föregående års resultat
2999 Verksamhetsårets resultat
Summa eget kapital

Obeskaftade reserver
2840 Ersättningsfond
Summa obeskattade reserver

Kortfristiga skulder
2110 Leverantörsskulder
2350 Förutbetalda hyresinkomster
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 (1)

Utskriven: 2017 -06-27, 1 5:1 5
T o m ver nr: 11 60106, 19 60001, 32 60123

2016-05-01 Förändring 2017-04-30

241 126,A0

-241 126,00

0,00
0,00

900,00
0,00

2 490,00
369 314,66
372704,66

372704,66

-74 071,16
-31 878,50

0,00

-105 949,66

-232 000,00
-232 000,00

-34 755,00
0,00

-34 755,00

-372704,66

0,00

0,00

50 000,00
50 000,00

1 800,00
3 500,00

-2 490,00

607 018,90
609 828,90

659 828,90

-31 878,50
31 878,50

-677 063,90
-677 063,90

-15 000,00
-15 000,00

34 235,00
-2 000,00
32 235,00

-659 828,90

241 126,00

-241 126,00

50 000,00
50 000,00

2 700,0a
3 500,00

0,00

976 333,56
982 533,56

1 032 533,56

-105 949,66
0,00

-677 063,90
,783 013,56

-247 000,00
-247 000,00

-520,00
-2 000,00
-2 520,00

-1032 533,56



Södra Kvarnåkershamns samf.
716404-8121
2016-05-01 - 2017 -04-34

Resultatrapport

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning
3000 Avgifter fastigh
3100 Avgifter obebyggda fastig
3110 Arrende

3300 Skogs- och markintäkter
Summa försäljning

Övriga rörelsei ntäkter
3810 Badbrygga
3994 Försäkringsersättning
Summa övriga rörelseintäkter

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

nöneIsiI.IS KoSTNADER

Material och varor
4010 Väghållning
4A2O Skogsvård och markskötsel
4030 Tennisbanan
4032 Badbryggan
Summa material och varor

BRUTTOVINST

övriga externa rörelseutgifter/kostnader
6010 Lokalhyra
6410 Förbrukningsinventarier +

6500 Kontorsmaterial
6580 Juridiskrådgivning
6840 Datakostnader-Hemsida
6850 Porto
731A Företagsförsäkringar
6720 Kopieringskostnader
6730 Administrationskostnader

6740 Reseersättningar

6750 Kostnaderstämma/styrelse
6751 Arvoden

6774 Pg- & Bg-kostnader
7690 Diverse kostnader
Summa externa rörelseutgifter/kostnader

Utgifter/kostnader för personal
7510 arbetsgivaravgift

1(2)
Utskriven: 2017 -06-27, 1 5:1 5

T o m ver nr: 1 '1 60106, 19 60001 , 32
601 23

2016-05-01
20't7-04-30

192 600,00
11 700,00

1 890,00
708 266,00
914 456,00

2 000,00
0,00

2 000,00

916 456,00

-6 250,00
-57 122,50

-31 250,00
-10 498,00

-105120,50

811 335,50

-500,00

-1 153,00

-569,60
-10 850,00
-2 812,50
-2824,54
-1 343,00
-3 834,00

-21 935,00
-21 558,00

-168,00
-32 000,00

0,00

-13 310,00
-112 857,60

-6 414,00

2015-05-01
2016-04-30

189 000,00
13 500,00
2 490,00

3 439,00
208 429,00

4 200,00
22 095,00
26 295,00

234724,00

-13 565,00
-51472,00

0,00
-15 660,00
-80 697,00

154 027,00

-500,00
-32 609,00

-1824,00
4781,00
-2 345,00
-2 958,00
-1 307,00

0,00
-13 927,00
44 588,00

0,00

0,00
-603,00

-1 706,50
-107 148,50

0,00



Södra Kvarnåkershamns samf.
716404-8121
201 6-05-01 - 2017 -04-30

Resultatrapport

Summa utgifter/kostnader för personal

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

Bokslutsd ispositioner
8840 Avsättninmg till u- & f-f
Summa bokslutsdispositioner

RESULTAT FöRE SKATT

REDOVISAT RESULTAT

2 (2)

Utskriven: 2017 -06-27, 1 5:1 5

T o m ver nr: 1 '1 60106, 19 60001 , 32
601 23

2016-05-01
2017-04-30

-6 414,00

-224392,10

692 063,90

-15 000,00
-15 000,00

677 063,90

-677 063,90

2015-05-0'l
2016-04-30

0,00

-187 845,50

46 878,50

-15 000,00
-15 000,00

31 878,50

-31 878,50



filt y

För Söd ra Kva rnå ke rsha m ns Sa mfä I I ighetsfo re n i ng

Vi har granskat årsredovisning, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för
räkenskapsåret 2016-05-01 - 2017 -04-30.

,\_ Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

Med anledning av granskningen tillstyrker vi:

- att resultaträkningen och balansräkningen fastställs

- att överskottet överförs i ny räkning

- att styrelsens ledamöterlev-ilias ansvarsftihet,for den tid årgredovlspingen

omfattar

Kvarnåkershamn 20fi -A7 -14

Ninni Ossmark

t
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Kvarnåkershamn, 9 juli 2OL7

Motion till årsstämman 2AL7

TiII

Söd ra Kva rnå kersha m ns samfä I I ighetsföreni ng

Årsmötet 20L7

Angående
Utegym

(2 bilagor)

Idag är det för många en självklarhet att röra på sig och allt fler av befolkningen tränar på gym,

promenerar eller springer. För vuxna är intresset för att träna större än vad det var för 30 år sedan och

fler rör på sig också idag för nöjet skull (Folkhälsoinstitutet 2}t3l. Med träning blir hälsan bättre vilket

leder till att vi bland annat orkar med i vardagen, är mindre trötta och får chans till ett längre och friskare

liv. Av att vara utomhus mår människan bättre och har med intag av frisk luft möjligheten att bli piggare,

lugnare och mindre stressad i vardagen. I utemiljön finns även möjligheten att hålla sig i form och få

återhämtning i vardagen (Boverket 2017l..

Människokroppen är anpassad till att vi ständigt rör oss i vardagen, så för att kroppen ska må bra och

kunna undvika sjukdomar behöver den få fysisk aktivitet dagligen. Skapas attraktiva träningsrniljöer och

sätt att träna för alla, som både är roliga och nyttiga kan det motivera tili mer träning och fysisk aktivitet.

Vi föreslår därför att vi i kvarnåkershamn anlägger ett så kallat "utegym" invid tennisplanen där alla

boende och dess sornmargäster i området får nröjlighet att hålla igång en rolig träningsform, även under

perioder av semestervila.

Bilagor grundar sig på leverantören "ute-gym.com". Länk till leverantör av utegym: http://www.ute-

sYa.§§l

Förslag

Att det uppförs ett utegym invid tennisplanen i Kvarnåkershamn.

Avsändare

Familjen Ekermann

Timotejstigen 4

Bilagor
1. Vad behöver man veta innan man beställer ett utegym

2. Prislista 2017

,Y
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Bilaga 1

Vad behöver rnan veta innan man beställer ett gyrn?
Hrir följer svar på de vanligaste frågorno.

Hur stor yta krävs för ett komplett utegym?

Här följer ungefärliga mått på våra redskap, och hur mycket yta de tar i anspråk. Lägg då till lite svängrum
mellan redskapen. Särskilt häckar och stubbarna.

Dessa mått är ungefärliga och med tillhörande trall att ligga/stå på:

Här är en översikts bild över det första gymmet vi konstruerade i Björkhagen i Sthlm. Denna yta är väl

, 
fä*r S*r gym*atsäio*er

tilltagen med 20x40m

med något att utgå ifrån

när man planerar sitt eget

utegym.
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Hur förankras redskapen?

De gjuts fast i marken, idealiskt är att ha gymmet på en yta där man kan göra lm djupa hå|. I stort sett
varje redskap kräver 4st hå1.

Kan man montera själv?

Ja, redskapen kommer som en byggsats i tre delar som man kan montera själv på plats. Vid beställning
får man monteringsanvisningar. Vi ställer även upp med montering/konsultation på plats. Ta kontakt för
offert gällande montering. Vi finns även tillhands via telefon/mail när ni monterar ert gym, för

,.__ konsultation.

Hur lång leverans tid är det?

Det beror lite på hur många redskap man beställer.

\- Hur mycket väger de olika stockarna?

Det kommer vi ta reda på i vår. Vi har införskaffat en våg och kommer väga de olika redskapen när snön
försvinner. Vädret gör sitt till, de är tunga i början när de precis blivit impregnerade och efter vintern då

de är blöta. På sommaren blir de något lättare.

Hur lång hållbarhetstid har ett utegym?

Virket som är tryckimpregnerat har inget bäst före datum. Ett utegym håller i många år framöver.

Har ni garanti på redskapen?

Vi har ingen garanti men erbjuder oss att byta ut skadade redskap om det visar sig att de gått sönder av
oförklarlig anledning vid normalt nyttjande.

Är det mycket skadegörelse på de utegym ni hittills har producerat?

Nej. Vi är förskonade från det mesta när det gäller skadegörelse. Det verkar som de som klottrar och

\_ förstör hellre tränar på gymmet.

Vilket ytskikt är bäst?

Vi har använt oss av olika sorter, bark, flis etc. Men nu är det grus som gäller, det är mer lättskött och
bark o dylikt blir gegga efter ett tag. Samt att det är bättre framkomlighet för rullstolar med grus.

Behövs något fallskydd vid utegymmet
Nej. All träning sker på egen risk.

Sida 3 av 6
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Bilaga 2

Prislista 20L7

Stora paketet Vårt kompletta gym, i detta ingår hela vårt sortiment.

Chins, dips, armgång, situps, rygglyft, balans, stubbar, häckar

Stocklyft, knäböj, axelpress, iatsdrag, bröstpress, stolpe, axelpress med tre vikter, stretch yta å 15m2

samt anslagstavla

Rekommenderad yta 800m2

Pris: 250.000:- ex. moms

Mellan paketet Allt det viktigaste

\v 
Chins, dips, situps, rygglyft, axelpress med tre vikter
Stocklyft, knä böj, latsdrag, bröstpress

Rekommenderad yla 3-400m2

Pris: 770.000:- ex moms

Lilla paketet Det mest väsentliga

Chins, dips

Stocklyft, knäböj

Rekornmenderad yta 70-100m2

Pris:76.000:- ex moms

Handikapp paketet Våra redskap som går att anpassa

Liggande rodd med ramp för rullstol, bröstpress, axelpress, latsdrag,

Chins, dips, situps, stolpe

Rekommenderad yta ca4-500m2

Pris: 155.A00:- ex. moms

Kroppsvikts paketet

Chins, dips, armgång, situps, rygglyft, balans, stubbar, häckar

Rekommenderad yta 2-300m2

Pris: 66.000:- ex. moms

Nyhet

Liggande rodd, såsom det handikapp anpassade redskapet fast med trappsteg till denne istället för ramp

Kontakta för prisförslag

Sida 5 av 6



Denna prislista gäller från 23lL2OL7

Alla priser är exklusive moms, frakt samt monterings kostnader offereras.

(DB betyder dubblett, dvs en lätt samt en tyngre)

Ordinarie utbud

Axelpress DB 28.180:-

Stocklyft DB 28.180:-

Chins räcke 9.620-

L_ Latsdrag DB 28.180:-

Bröstpress D829.42A (nu isamma format som handikapp)

Knäböj DB 28.180:-

Dips 9600:-

\- Situps DB 13.600:- (två olika vinklar ingår)

Armgång 9.875:-

Balans 3.400:-

Häckar 5.700:-

Stubbar 4st 7500:-

Stolpe 4.960:-

Rygglyft 6.575:-

Axe I press/si ngelstocka r med tre vikter 16.420:-

Liggande rodd med trappa -kontakta för prisförslag ca. pris 32.000:-

Redskap som går att anpassa för rörelse hindrade

Axelpress DB 28.180:-

\_ Liggande rodd DB 3'1".755:-

Chinsräcke 9.620:-

Latsdrag DB 28.180:-

Bröstpress D829.420-

t_ Dips 9.600:-

Situps 13.600:-

Stolpe 4.960:-

Lättare axelpress/singelstockar tre st olika vikter 1"6.420:-

Övrigt

Stretch yta/trädäck med räcke för stretching samt fast sittbänk för övningar och vila ca 750-/m2
Anslagstavla för instruktioner och information ca 10.000:-

Pris på ovanstående lämnas fler överenskommelse på storlek och utförande

övningsbeskrivningar

Dessa ingår till varje separat redskap. Dessa är i färgutskrift på en UV beständig aluminium skiva som

fästs på en träskiva som ingår till varje station.

lnga monterings eller transportkostnader ingår i ovanstående priser.
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Svar på rnotion angående Utegym i Kvarnåkershamn

Vi tackar för en mycket informativ och välskriven motion om att bygga ett Utegym i anslutning till
tennisbanan i södra Kvarnåkershamn.

lnitiativet är lysande och skulle helt klart uppskattas av oss boende i Kvarnåkershamns Samfällighet.

För att göra detta till en realitet så har styrelsen undersökt möjlighet till att både inhalndla utrustning,
samnt att estimera behov av nödvändigt anläggningsarbete, och i samband med detta insett att det
kommer att kosta så pass mycket att det inte är försvarbart att finansiera detta ur samfällighetens kassa.

Vi har genomfört vissa studier om förekomster av utegym på andra ställen på Gotland, och funnit att det
finns att antal byggda av Region Gotland.

Av denna anledning kommer Kvarnåkershamns Samfällighet att kontakta Region Gotland och föreslå
uprättande av en utegym enligt förslag i motionen, men ser större möjlighet till positiv respons om
utegymet förläggs i samband med badplatsen i Kvarnåkershamn.

Kvarnåkershamn, 9 Juli 2Ot7

Styrelsen

d
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Södra Kvarnåkershamns

Sa mfä I lighetsförening

STYRELSENS FÖRSLAG TrLL VERKSAMHETSPLAN 2017 12018

Vägar

Ny beläggning och kantskärning på Grenstigen och Lofthusvägen. Grusvägarna underhålls genom

"sladdning" en gång under året. Snöröjning efter behov men med ambition att hela området skall

'.-_ vara tillgängligt året om oavsett nederbördssituationen.

Markvård
Kontinuerlig markvård, dvs underhåll av tidigare genomförda arbeten, slyröjning, klippning i

, Lofthusområdet, klippning av gångstigar från festplatsen och Lofthusområdet till stranden samt\/
gångstigen från Björnbärsstigen till Kvarnåkershamnsvägen. I planen ingår också att färdigställa

finpla neringen kring tennisbanan inklusive gräsfrösådd mm.

Fornminnen
Fornminnen iområdet hålls tillgängliga genom röjning, klippning mm.

Bryggan

Montering och demontering av badbrygga samt reparation och underhåll. Behov av mera

omfattande insatser t ex underhåll av fundament mm bevakas.

Städdag

Årlig städdag med korvgrillning och kaffeservering. Insatserna innefattar såväl städning av

strandpartiet som diverse övriga insatser som bestäms allt efter behov. Planeras borttagande av

strandväxtlighet ( begränsad omfattning).

Midsommarfest
Organisering av midsommarfest med stångresning och m usikunderhå llning.

\- 
Underhåll av föreningens egendom
Omfattar dels löpande underhåll, dels speciella insatser närmast underhåll och målning av

föreningsboden.

lnsamling av ris

Fortsatt insamling av ris från fastigheterna till speciella insamlingsställen. Flisning sker i olika

etapper under året. Det innebär i slutändan intäkter till föreningen.

Hemsidan

Fortsatt drift av hemsidan med den förhöjda ambition som nyligen inletts.

A
U



Bräckvattenverket
Bevaka projektering och byggandet av bräckvattenverket så att eventuellt uppkomna problem

för området minimeras.

Vatten och avloppsnätet
Driva fråga om förbättring av vårt va-nät som är i behov av underhåll . För detta krävs att
kommunen reserverar speciella medel för ändamålet.

Beläggning av Kvarnåkershamnsvägen

Bevaka möjligheten att få Kvarnåkershamnsvägen belagd med massabeläggning alternativt Y1G.

Frågan kan bl a tas upp i samband med tillkomsten av saltvattenanläggningen och den ökade

belastning på vägen som då blir fallet.

\__. Kaninplågan

Föreningen kommer att ha kontakt med Silte jaktvårdslag för avskjutning av kaniner under
vintertid.

Flaggning sker vid festplatsområdet. Flaggning med svensk flagga enligt gängse flaggdagar. I

övrigt är vimpel hissad.

övrigt
lnsamling och komplettering av E-postadresser så att föreningen successivt kan övergå till
elektroniska utskick till medlemmarna.
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