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Noter till Utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2016-17  1. Underhåll vägar  Under året planeras följande större arbeten med beräknad kostnad inom parantes: Asfaltering av avsmalningar Hemmesta dalväg mellan Skärgårdsvägen och Mellanvägen (300 000 kr), ny refug Mellanvägen (20 000 kr), målning redan utförd under sommaren (75 000 kr), reparation av igensatta dagvattenbrunnar (100 000 kr).    2. Underhåll grönområden  Klippning av gräsmattor behöver göras oftare än vad som skett och under året räknar styrelsen med att renovera ett dike på Parkvägen, anlägga en ny dagvattenbrunn på ängen vid Dalstugan, samt fälla ett antal träd.   3. Vintervägunderhållet  Denna nivå är satt utifrån en beräkning som gjordes 2015. Årets avtal är marginellt högre än förra årets.   4. Underhåll lekparker  Det verkar vara svårt att få anläggaren att stå för den flytt av gungorna som behöver göras i båda lekparker. I budgeten finns därför den kostnaden med (ca 24 000 kr). Dessutom behöver det fyllas på med grus (ca 25 000 kr), samt sättas upp några skyltar (ca 5000 kr).   5. Städning och renhållning  Kostnad under året: Sopning av gator ca 21 000 kr, rensning av dagvattenbrunnar ca 10 000 kr, underhåll och tömning av papperskorgar ca 4500 kr, klottersanering och övrigt ca 4500 kr,    6. Förbrukningsinventarier  Inköp av ett elverk för att kunna utföra enklare arbeten själva i föreningen, ca 3000 kr, i övrigt smärre inköp.   7. Årets beräknade resultat  Föreningen har i dagsläget (bl.a. till följd av flera snälla vintrar) ganska mycket i balanserat resultat, dvs pengar på banken, varför ett negativt resultat inte är något problem. Det finns utrymme för att sätta av medel i reperationsfonderna ändå.  


