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Underhålls- och förnyelseplan för Husarö Östergårds Samfällighetsförening  

  

Bakgrund  

 

Enligt § 12 i föreningens stadgar ska medel avsättas till föreningens underhålls- och förnyelsefond i 

enlighet med den av styrelsen upprättade underhålls- och förnyelseplanen. Storleken av belopp som 

ska avsättas i fonden framgår av budgeten som beslutas av stämman.  

  

Husarö Östergårds Samfällighetsförening (i det följande benämnd "HÖSF") förvaltar 

gemensamhetsanläggningarna Husarö GA:1-5. GA:1 utgörs av vägar, GA:2-4 utgörs av 

brygganläggningar och GA:5 utgörs av grönområden. Underhålls- och förnyelsefonden i GA:5 

används även för att täcka gemensamma kostnader som försäkring, web-hotell, bankavgifter mm.  

  

Detta dokument utgör underlag för storleken av de belopp som ska avsättas till HÖSF:s olika 

underhålls- och förnyelsefonder enligt § 12 i HÖSF:s stadgar. 

Syfte och allmänna principer för underhålls- och förnyelseplanen  

  

Planen syftar till att skapa förutsättningar för en effektiv förvaltning av de 

gemensamhetsanläggningar som HÖSF har att förvalta. Underhållsfonderna (en för respektive GA) 

är en förutsättning för att föreningens styrelse ska kunna vidta och finansiera erforderliga underhålls- 

och förnyelseåtgärder vid såväl förutsedda som oförutsedda händelser som påverkar GA.  

Fonderingen innebär också en bättre förutsägbarhet för respektive medlem då risken för oförutsedda 

höga utdebiteringar minskar. 

  

Principen för hur stor fondering som ska göras varierar mellan olika typer av GA. Vilken princip 

som gäller preciseras under varje GA. Generellt gäller att utdebiteringen bör motsvara kostnaden för 

det uppskattade slitaget. 

 

Observera att denna underhållsplan inte inkluderar förväntade kostnader för totalt utbyte/förnyelse 

av stenkistor, trall och Y-bommar. 

Underhållsplan för vägar (GA:1)  

  

Anläggningen utgörs av vägar och vändplaner. Förväntat underhåll består i att grus av lämplig sort 

köps in och läggs ut i gropar och leriga partier. Nedan angivet fonderingsbehov bygger på 

utgångspunkten att vägarna i möjligaste mån ska ha karaktären av skogsväg dvs grusning ska bara 

göras där det finns behov av förstärkning av det naturliga ytskiktet.   

  

Styrelsen gör bedömningen att årligt slitage kostar ca 7 500 kr.   
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Mot bakgrund av att frakt är en förhållandevis stor andel av denna underhållskostnad är det 

effektivare om föreningen strävar efter att göra större inköp vid färre tillfällen. Styrelsen föreslår 

därför att underhållsfonden för GA:1 bör vara 4 gånger uppskattat årligt slitage dvs 30 000 kr.  

  

Kostnader 2018:  

Under 2018 gjordes inga inköp.  

  

Kända kostnader under 2019:  

Akut röjning av väg 27 625 kr 

Denna kostnad skulle kunna hamna under GA:5 Grönområden. Vi har dock valt att definiera den 

som en vägkostnad då röjningen var en förutsättning för att kunna komma fram med fordon på 

vägen. Ett annat skäl var att vi kunde undvika att kalla till extra stämma.  

 

Disponibla medel i underhålls- och förnyelsefonden för GA:1 per 31/12 2018:  

GA:1  29 097,84 kr  

  

Styrelsens förslag till utdebitering GA:1 år 2019:  

Då fonden har tömts på pengar föreslår vi att utdebitering görs med dubbla årliga slitagekostnaden. 

GA:1  15 012 kr vilket motsvarar 525 kr vid andelstal 1,0  

Underhållsplan för brygganläggningar (GA:2-4)  

GA:2  

  

Anläggningen GA:2 (anlades 2007) utgörs av en stenkistebrygga med trall samt Y-bommar.   

 

Inom GA:2 är görs investeringen i Y-bommar av respektive fastighetsägare, underhållet hanteras 

gemensamt inom GA. 

  

Styrelsen gör följande uppskattning av det årliga underhållsbehovet:  

Ersättning av skadade/borttappade muttrar, bultar etc.                       500 kr 

Ersättning av skadade/utslitna flytkroppar till 2 st Y-bommar  3 000 kr 

Ersättning av enstaka skadade trallbrädor                       200 kr 

Reparation av skadade Y-bommar                       1 000 kr 

 

Årligt fonderingsbehov blir då ca 4 700 kr. 

 

Stenkistan har satt sig något och kommer eventuellt behöva renoveras framöver. Någon 

kostnadsuppskattning för detta finns inte ännu. 

 

Kostnader 2018:  

Under 2018 gjordes inga inköp.  
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Kända kostnader under 2019:  

Inga kända kostnader.  

 

Disponibla medel i underhålls- och förnyelsefonden för GA:2 per 31/12 2018:  

GA:2  14 616.37 kr  

 

Uppskattat börvärde per 31/12 2019: 

Årlig underhåll     4 700 kr 

Extra buffert     5 000 kr 

Totalt     9 700 kr 

 

Styrelsens förslag till utdebitering GA:2 år 2019:  

GA:2  0 kr  

GA:3   

  

Anläggningen GA:3 består bland annat av stenkista, trall, flytbryggor med förankringsutrustning 

(kättingar, schacklar etc.) och Y-bommar. Flytbryggorna hålls även samman av ett vajersystem. 

Anläggningen installerades 2007.  

 

Inom GA:3 är görs investeringen i Y-bommar av respektive fastighetsägare, underhållet hanteras 

gemensamt inom GA. 

 

Styrelsen gör följande uppskattning av det årliga underhållsbehovet:  

Ersättning av skadade/borttappade muttrar, bultar etc.                       500 kr 

Ersättning av skadade/utslitna flytkroppar till 2 st Y-bommar  3 000 kr 

Ersättning av enstaka skadade trallbrädor                       200 kr 

Reparation av skadade Y-bommar                       1 000 kr 

 

Årligt fonderingsbehov blir då ca 4 700 kr. 

  

Kostnaden för att byta förankringsutrustning har uppskattats till ca 30 000 kronor (28 000+2 000)1.  

Enligt leverantören av anläggningen förväntas kättingar och schacklar ha en livslängd på cirka 8 år 

d v s fram till 2015. Vid 2018 års besiktning/mätning av förankringskättingar, schacklar etc. 

konstaterades att slitaget fram till nu har varit väldigt litet. Bedömningen är att verklig livslängd 

snarare är 20 år, dvs årligt fonderingsbehov 1 500 kr. 

 

Utöver detta tillkommer även fondering för ersättning av infästningar och vajrar. Kostnaden för detta 

uppskattas till 30 000 kr. Här är slitaget större, uppskattad livslängd bedöms vara 10 år, dvs årligt 

fonderingsbehov 3 000 kr. 

 

                                                
1 Kostnadsuppskattning erhållen från leverantören av anläggningen, Svenska Flytpontoner AB plus en marginal på 2000 

kronor som beslutats av tidigare föreningsstämma.  
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Observera att denna uppskattning skiljer sig markant från kostnaderna vi hade för att reparera den 

havererade bryggan 2018. Totala kostnaden då var ca 70 000 kronor.  

 

Årligt fonderingsbehov blir då ca 1 500 kr + 3 000 kr + 4 700 kr, totalt 9 200 kr. 

 

Kostnader 2018:  

Under 2018 gjordes inga inköp.  

 

Kända kostnader under 2018:  

Inga kända kostnader. 

 

Disponibla medel i underhålls- och förnyelsefonden för GA:3 per 31/12 2018:  

GA:3  43 024,37 kr  

  

Uppskattat börvärde per 31/12 2019: 

Kättingar  (2019-2007) x 1 500 = 18 000 kr 

Vajrar  (2019-2007) x 3 000 = 30 000 kr (36 000 kr, tak 30 000 kr) 

Årlig underhåll     4 700 kr 

Totalt     52 700 kr 

 

Styrelsens förslag till utdebitering GA:3 år 2018: 

 

GA:3  9 200 kr vilket motsvarar 1 000 kr vid andelstal 1,0 

 

I och med att taket för vajer-fondering har nåtts kommer 2020 års avgift att bli väsentligt lägre. 

  

GA3 Utförandefond (Älevarpsbryggan)  

  

En särskild fondering har gjorts för att täcka kostnader för att återuppbygga Älevarpsbryggan. En 

utdebitering om 22 000 kr gjordes under 2014. Material har köpts in under 2015, arbetet har 

påbörjats under 2016. Under stormen hösten 2016 har bryggan delvis rasat. Under 2018 påbörjades 

arbetet att göra om bryggan till en flytbrygga.  

 

Kostnader 2018:  

Frigolit  4 665 kr  

  

Kända kostnader under 2019:  

Inga 

 

Disponibla medel i underhålls- och förnyelsefonden för GA:3 per 31/12 2018:  

GA:3 Utförande  7 146,30 kr  

 

Styrelsens förslag till utdebitering GA:3 Utförandefond år 2019:  

GA:3 Utförande  0 kr   
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GA:4  

  

Anläggningen GA:4 består bland annat av stenkista, trall, flytbryggor med förankringsutrustning 

(kättingar, schacklar etc.) och y-bommar. Flytbryggorna hålls även samman av ett vajersystem. 

Anläggningen installerades 2007.  

 

Inom GA:4 är y-bommarna personliga, ersättning av muttrar/bultar/flytkroppar mm hanteras av 

ägaren. 

  

Kostnaden för att byta förankringsutrustning har uppskattats till ca 30 000 kronor (28 000+2 000)2.  

Enligt leverantören av anläggningen förväntas kättingar och schacklar ha en livslängd på cirka 8 år 

d v s fram till 2015. Vid 2018 års besiktning/mätning av förankringskättingar, schacklar etc. 

konstaterades att slitaget fram till nu har varit väldigt litet. Bedömningen är att verklig livslängd 

snarare är 20 år, dvs årligt fonderingsbehov 1 500 kr. 

 

Utöver detta tillkommer även fondering för ersättning av infästningar och vajrar. Kostnaden för detta 

uppskattas till 30 000 kr. Här är slitaget större, uppskattad livslängd bedöms vara 10 år, dvs årligt 

fonderingsbehov 3 000 kr. 

 

Observera att denna uppskattning skiljer sig markant från kostnaderna vi hade för att reparera den 

havererade bryggan 2018. Totala kostnaden då var ca 70 000 kronor.  

 

Kostnaden att byta brädor anses försumbar. 

 

Årligt fonderingsbehov blir då ca 1 500 kr + 3 000 kr, totalt 4 500 kr. 

 

Kostnader 2018:  

Under 2018 gjordes inga inköp.  

 

Kända kostnader under 2019:  

Inga kända kostnader. 

 

Disponibla medel i underhålls- och förnyelsefonden för GA:4 per 31/12 2018:  

GA:4  20 385,94 kr  

 

Uppskattat börvärde per 31/12 2019: 

Kättingar  (2019-2007) x 1 500 = 18 000 kr 

Vajrar  (2019-2017) x 3 000 = 6 000 kr 

Totalt  24 000 kr 

  

                                                
2 Kostnadsuppskattning erhållen från leverantören av anläggningen, Svenska Flytpontoner AB plus en marginal på 2000 

kronor som beslutats av tidigare föreningsstämma.  
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Styrelsens förslag till utdebitering GA:4 år 2018:  

 

GA:4  3 998 kr vilket motsvarar 784 kr vid andelstal 1,0  

  

GA:5  

  

Anläggningen GA:5 består bland annat av våra grönområden samt kostnadstäckning för 

gemensamma kostnader som försäkring, websida, bankavgifter och lantmäterikostnader.  

Den årliga kostnaden för förvaltningen är ca 11 000 kr.  

 

Tidigare har vi gjort bedömningen att underhållet av själva grönområdena inte kostar något. Stormen 

som gick fram över Husarö tidigare i år har visat att det inte stämmer. Vi behöver fondera medel för 

att kunna hantera kostnader även för skötsel av grönområdena. Hur stor kostnad som behöver 

fonderas beror på hur mycket av röjningsarbetet vi vill och klarar av att göra själva. Vi behöver 

åtminstone fondera medel för att hantera akuta åtgärder i samband med framtida stormar. Årets 

akuta kostnader ligger på ca 30 000 kr. Om vi räknar med att vi har den typen av storm var 5 år 

behöver vi fondera ca 6 000 kr om året. 

 

Kända kostnader under 2019:  

Akut fällning av lutande träd  4 000 kr 

Årlig förvaltning  11 000 kr 

 

Disponibla medel i underhålls- och förnyelsefonden för GA:5 per 31/12 2018:  

GA:5  13 288,09 kr  

  

Styrelsens förslag till utdebitering GA:5 år 2019:  

GA:5  21 012 kronor vilket motsvarar 618 kr vid andelstal 1,0  

 

Vi har ca 16-17 stormfällda träd av mer eller mindre komplicerad natur som behöver tas om hand. 

Om vi lejer bort det arbetet kan kostnaden bli mellan 80 000 till 100 000 kr. Denna kostnad ligger 

inte med i styrelsens förslag till utdebitering. 

 

Oförutsett underhåll  

  

Skulle behov uppstå av underhåll som inte förutsetts i ovan nämnda plan så tas medel, upp till vad 

som finns att tillgå, ur respektive underhållsfond. I det fall behovet av medel för underhåll 

överskrider vad som finns att tillgå, så sammankallas en extra föreningsstämma för att fatta beslut 

om extra utdebitering.  

  

      

Stockholm i mars 2019 
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Styrelsen  


