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Resultat- och balansräkning GA2 och GA3 2021 – 2024
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Resultat- och balansräkning GA4 och GA5 2021 – 2024
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Resultat- och balansräkning GA7 2021 – 2024
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Utdebiteringsförslag 2023
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Underhålls- och förnyelseplan för Långvinds samfällighetsförening 2022
Enligt lagen om förvaltning av samfälligheter är föreningen skyldig att avsätta medel till fonder för att 
säkerställa underhåll och förnyelse av våra gemensamhetsanläggningar när 
gemensamhetsanläggningen är av kommunalteknisk natur. I vår förening gäller detta vattenverk, 
vattenledningar och vägar. Av den anledningen har styrelsen gjort en underhålls- och förnyelseplan, 
som uppdateras årligen, uppdelad på de olika gemensamhetsanläggningarna så föreningens 
medlemmar kan ta ställning till storleken på fondavsättningarna. 

Gemensamhetsanläggning GA2 (Vägar, grönområden och vattenledningar i etapp 1 Långvind) 
Fastigheten Långvind 9:441 ägs av delägarna till GA2 och har ett taxeringsvärde på 2 285 Tkr. 
Totalt eget kapital 2022-04-30 uppgår till 106 Tkr.

Vägar och fiber:
Fonderade medel per 2022-04-30 var 0 Tkr. Styrelsen föreslår att fonderingar om ca 350 Tkr görs från 
driftsutdebiteringen under kommande år för att betala av lånade medel för vägreparationerna och 
medge lagningar och reparationer om ca 50 Tkr per år.

Skogen: 
Styrelsen föreslår att de 140 Tkr som fonderats ska används till röjning av sly, upprustning av 
skogsstigar m.m. under de kommande åren. 

Vattenledningar: 
Fonderade medel per 2022-04-30 var 0 Tkr. I enlighet med tidigare stämmobeslut och gällande 
lantmäteriförrättning genomfördes under 2015/2017 anläggning av nya vattenledningar på frostfritt 
djup. Utdebitering görs i enlighet med tidigare stämmobeslut med 1500 kr per fastighet för de som 
anslutit sig till vintervatten och 1050 kr för övriga. Detta för att betala av lånade medel för investeringen 
under 14 år. En del gamla serviceventiler kan komma att behöva bytas per år framöver.

Gemensamhetsanläggning GA3 (Vägar och vattenledningar i etapp 2 Korsholmen) 
Totalt eget kapital 2022-04-30 uppgår till 79. 

Vägar och fiber: 
2022-04-30 finns 0 Tkr fonderat p.g.a. investering i fiberkanalisering under de gångna åren samt den 
större vägrenovering som gjorts under det gångna året. Totalt 594 Tkr för detta har lånats internt från 
fonderingen för nytt vattenledningssystem. Styrelsen föreslår att den höjning av avgiften för GA3, som 
gjorts fr o m 2019/2020 om ca 35 Tkr/år, efter år 2020 används för att betala av detta interna lån. Ingen 
ytterligare fondering behöver göras då grusvägarna behöver justeras vart tredje år för ca 30 Tkr.

Vattenledningar:
Styrelsen bedömer att den kvarvarande livslängden för vattenledningar och ventiler är ca 30 år. Per 
2022-04-30 finns 1287 Tkr fonderat för vattenledningar. Styrelsen föreslår att fondering görs med 1 500 
kr/fastighet och år fortsättningsvis, vilket ska täcka större delen av framtida utbyte av ledningar och 
underhåll av befintliga ledningar. En del gamla serviceventiler kan komma att behöva bytas per år 
framöver.

Gemensamhetsanläggning GA4 (Brunn och vattenverk) 
Totalt eget kapital 2021-04-30 för GA4 är -30 Tkr men kommer att öka till 110 Tkr efter årets föreslagna 
bokslutsdispositioner.
P.g.a. behov av höjning av det egna kapitalet och osäkerhet om framtida driftskostnader höjdes 
utdebiteringen 2021/2022 från 800/400 kr till 1000/500 kr för de med vintervatten resp. sommarvatten.
Under de gångna åren har omfattande investeringar gjorts för att förbättra vattenkvalitet och 
driftsäkerhet. Totalt uppgår icke avskrivna investeringar till 1480 Tkr.  
En större ny investering i form av renovering av vattenmagasinet om ca 250000 kr behöver göras 
under de närmaste åren. 

Gemensamhetsanläggning GA5 (Båthamn, klubbstuga, sommarbutik, avfallshantering, sopor, 
tennisbanor, bangolf m.m.) 
Totalt eget kapital 2022-04-30 för GA5 är 88 Tkr för båthamnen och 122 Tkr för övrigt inom Ga5. 
Fonderade medel uppgår till 102 Tkr för båthamnen och 133 Tkr. 
Ytterligare underhållsbehov i sommarbutiken och ev. asfaltering av tennisbanorna finns på sikt. 
Styrelsen föreslår därför att fonderingen för övrigt inom GA5 under kommande år ökas till ca 100 Tkr/år 
vilket kan göras utan avgiftshöjningar i och med motsvarande belopp sparas in genom det nya 
återvinningssystemet. 
Styrelsen bedömer att båthamnens fonderade medel och eget kapital inte räcker för kommande 
investeringar och underhåll av landfästen och nya bryggor. Därför föreslås att årsavgiften ökas från 500 
kr/båtplats till 1000 kr/plats för att öka fonderade medel. 
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Gemensamhetsanläggning GA7 (Snäckenvägen)
Totalt eget kapital 2022-04-30 för GA7 är 6 Tkr efter att et större underhåll om 75 Tkr har betalats.
Fonderade medel uppgår till 980 Tkr. För att kunna göra en större vägförbättring av sträckan mot 
Långvinds bruk i framtiden behöver vi göra en fondavsättning per år om ca 100 Tkr.
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