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STYRELSENS FRAMLÄGGANDE AV ÅRSSAMMANSTÄLLNINGEN 
 

Styrelsen har idag framlagt föreningens årssammanställning för 2021. 

Styrelsens förslag till disposition gällande årets resultat är: 

Att årets resultat minskar det egna kapitalet och överförs i ny räkning 2022. 

 

April 2022 

Styrelsen för Sjöhultets Samfällighetsförening 

 

Ordförande Johnny Sörensen t.o.m. 2021-10-23 

  Birgitta Wallstedt fr.o.m. 2021-10-24 
 

  ____________________________ 

Kassör  Claes Andersson 
 

  ____________________________ 

Sekreterare Camilla Lissing 
 

  ____________________________ 

Ledamot  Lena Wahlström t.o.m 2021-07-03 

  Lars Andersson fr.o.m 2021-07-04 

 
  ____________________________ 

Ledamot  Daniel Tell 

 

  ____________________________  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

 

 
 
Under verksamhetsåret 2021 fick vi återigen möjlighet att genomföra två röjardagar och 
årsstämman, som normalt brukar hållas i april, kunde genomföras i juli. Ny styrelse valdes, men i 
september avgick ordförande Johnny Sörensen, då han hade sålt sin fastighet. På en extrastämma i 
oktober valdes Birgitta Wallstedt till ny ordförande. 

Året har präglats av att många fastigheter (ca 15) har bytt ägare och föreningen har således fått 
många nya medlemmar, som vi hälsar varmt välkomna. Under hela pandemiperioden från mitten av 
2019 har ungefär 30 fastigheter bytt ägare och priserna har fått ett rejält lyft. Till exempel kostar idag 
obebyggda tomter ca dubbla priset mot vad de betingade före 2019. 

På röjardagarna och även på annan tid har det röjts sly (ett ständigt återkommande arbete) på 
föreningens mark. Utöver vår anställde Svenne Håkansson har många medlemmar deltagit i arbetet – 
tack för det! Bad- och fiskebryggor har rustats upp och flera reparationer har utförts i våra lokaler:  
Panel på gavelväggen i söder är bytt och målat, tre elradiatorer är bytt, en toastol och kranen i 
duschen likaså.  

Till lokalen och bastun använder vi nu ett digitalt bokningssystem, som nås via vår hemsida och även 
via en app. Det är både praktisk och enkelt och kan användas var du än är. 

Våra vägar har grusats vid behov och asfalt har lagts vid infarten på Myrstigen och vid tennisbanan. 
Den ökade aktiviteten med nybyggnationer i vårt område sliter lite extra på vägarna och orsakar 
ännu flera potthål som ständigt måste lagas. Vintrarna tenderar att bli mildare men lite snöröjning 
har ändå fått göras. Vägarna måste hållas i gott skick för vår egen skull och för att vi ska kunna få 
bidrag från kommunen och från Vägverket. 

Under 2021 har vår hemsida https://www.sjohultet.se fått en rejäl uppdatering av vår sekreterare, 
Camilla Lissing och den framstår nu inbjudande och lättnavigerad. 

Tack för året som gått och tveka inte att ta kontakt med styrelsen om du har frågor eller vill vara med 
och hjälpa till i föreningen! 

 

Med vänliga hälsningar 
 

Styrelsen 
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KASSÖRENS RAPPORT 2021 

 

2021 till handlingarna 

Vi använder oss av kontantmetoden för redovisning, dvs. vi tar intäkten och utgiften när den 
uppstår, utom de utgifter som uppenbart rör ett specifikt år, t.ex. vatten och el. 

Föreningen har en reparationsfond som ska innehålla 8 prisbasbelopp, för 2022 är detta 48 
300 kr * 8 = 386 400 kr. Vi har lånat 120 000 kr under 2021 för att kunna bekosta den nya 
vattenmätarbrunnen. Detta innebär att vi måste återföra 24 000 kr i fem år utöver den 
höjning som ppb brukar räknas upp med. 

I dag har vi 290 400 kr på vårt reparationskonto. Vi har alltså 96 000 kr kvar att återföra till 
reparationskontot, vilket kommer att belasta vår budget framöver. 

Medlemsavgifter  

Det har börjat att byggas ganska rejält i vår förening, det innebär att vi blir fler som använder 
sig av föreningens resurser, vi får då också högre intäkter. 

Tyvärr så har politikerna i Örkelljunga kommun höjt avgifter för vatten-förbrukningen väldigt 
mycket, ca. 30 % utan att informera sina medborgare i förväg. Detta har vi ej budgeterat för 
2022, det ökar kostnaden med ca. 60 000 kr. Det innebär att medlemsavgiften framöver 
kommer att öka. 

Avvikelser i resultatet jämfört med budget: 

Konto 3911: Intäkter för anslutning till GA:3. 

Konto 3912: Intäkter för ändrat andelstal. 

Konto 3985: Ej budgeterad intäkt från kommunen vägbidrag. 

Konto 3990: Återbetalning från Fora samt intrångsersättning EON. 

Konto 5141: Ej budgeterad utgift Vattenmätarbrunn. 

Konto 6590: Kostnader för ändrat andelstal Lantmäteriet. 

Konto 7012: Ökade utgifter för röjning, kan bli lite intäkter under 2022. 

Enligt våra stadgar ska vi redovisa GA:2 och GA:3 separat. Under 2021 har GA: 3 en budget 
på 239 763 kr och utfallet blev 400 924 kr, beroende på vattenmätarbrunnen. I 
medlemsavgiften för 2022 så har ni alla fått en kostnad för underskottet i GA: 3 för 2020. 
Detta behöver vi ej göra numera då alla är med i GA:3. 
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BOKSLUT 2021   
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FÖRKLARING OCH BESLUT TILL BUDGET 2022 SAMT 2023 

 

Vattenavgifterna 

Årsstämman 2021 tog beslut om en budget för 2022. Det vi inte visste då var att Örkelljunga 
kommun skulle höja vattenavgifterna kraftigt. När räkningen dök upp i januari 2022, så kunde vi 
konstatera att kubikmeterpriset höjts med 34 %. Den fasta avgiften höjdes med 19 % och 
mätaravgiften med 17 %. Detta kan innebära en ökad kostnad på 50 – 60 000 kr, beroende på hur 
mycket vatten medlemmarna förbrukar. 

Vi har dock fått signaler att Samfällighetsföreningar generellt betalar för mycket i vattenavgifter. 
Detta har styrelsen börjat jobba med för att minska våra kostnader, och här får vi återkomma längre 
fram. 

Momsredovisning 

I slutet på februari fick vi en signal från en medlem om att Skatteverket från den 15/2 2022 beslutat 
att vi som förening ska redovisa moms. 

Vårt problem är att i budgeten för 2022 så har vi inte räknat med att vi ska redovisa moms, då 
årsstämman godkände budgeten sommaren 2021. 

Skatteverkets beslut grundar sig på en EU-dom från december 2020, där en tysk 
Samfällighetsförening blev dömda att betala moms för den service som medlemmarna fick via sin 
avgift. 

Vid kontakt med Skatteverket angående hur vi skulle hantera ovanstående så fick vi till svar ”att det 
var vårt problem”. 

När det gäller budget 2023 lägger vi fram en budget exklusive/inklusive moms, samt täckning för 
höjda vattenavgifter. 
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BUDGET 2023 
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HISTORISKA MEDLEMSAVGIFTER 

 

 

 

 

 

     

År Permanent Fritids Tomt Utan vatten 

2012 5 428 kr 3 618 kr 1 587 kr  

2013 5 379 kr 3 586 kr 1 577 kr 2 794 kr 

2014 5 296 kr 3 531 kr 1 530 kr 2 147 kr 

2015 3 898 kr 2 596 kr 865 kr 1 495 kr 

2016 3 879 kr 2 586 kr 862 kr 1 531 kr 

2017 3 815 kr 2 543 kr 848 kr 1 467 kr 

2018 3 825 kr 2 550 kr 850 kr 1 530 kr 

2019 5 376 kr 3 584 kr 1 183 kr 2 165 kr 

2020 5 395 kr 3 597 kr 1 187 kr 2 266 kr 

2021 5 283 kr 3 522 kr 1 162 kr 2 000 kr 

2022 5 268 kr 3 512 kr 1 159 kr 1 840 kr 

2023 (ex moms) 5 149 kr 3 432 kr 1 133 kr - 


