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Noter till Utgifts- och inkomststat för verksamhetsåret 2017-18 
 
1. Andra bidrag, ex slitageavgift 
I storskogen bortom Hemmesta gård avverkas återigen en stor del skog, vilket resulterar i transporter 
på föreningens vägar. Denna post är en uppskattning av vad föreningen kan få för intäkt för detta. 
 
 
2. Underhåll vägar 
 
Under året planeras följande större arbeten med beräknad kostnad inom parantes: Asfaltering av 
avsmalning i början av Hemmesta dalväg, (150 000 kr), ny refug Mellanvägen (20 000 kr) , reparation 
av igensatta dagvattenbrunnar (100 000 kr), utbyte av pollarna vid Hemmesta dalväg 19 (25 000 kr), 
2 nya Z-sniglar (9 000 kr), inköp av hastighetsdisplayer (72 000 kr), ny trafikö Backvägen (25 000 kr), 
asfaltering efter kabelbrott Åkerbärsvägen (25 000 kr), nytt cykelställ vid busshållplats Hemmesta 
vägskäl (25 000 kr), inköp av välkommenskyltar (20 000 kr).  
 
 
3. Underhåll grönområden 
 
Klippning av gräsmattor behöver göras oftare än vad som skett och under året räknar styrelsen bland 
annat med att anlägga en ny dagvattenbrunn på ängen vid Dalstugan, samt renovera ett dike på 
Parkvägen. 
 
 
4. Underhåll lekparker 
 
Utifrån en motion vid föregående årsmöte föreslår styrelsen att renovera lekparken Smultronet, till 
en beräknad kostnad 500 000 kr som kommer att belasta GA4. Flytt av gungorna i parkerna i GA13 
behöver fortfarande göras (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 25 000 kr, rensning av dagvattenbrunnar ca 10 000 kr, 
underhåll och tömning av papperskorgar ca 4500 kr, klottersanering och övrigt ca 4500 kr,  
 
 
6. Konsultarvoden 
 
Beräknat är arvode till revisor och mötesordförande vid stämma. 
 
 
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. 


