
 

1 

Blombergs Villastads Samfällighetsförening, 716410-2688 

Årsredovisning 2019 

Verksamhetsberättelse 

Styrelsen för Blombergs Villastads Samfällighetsförening avger härmed följande 

redovisning för verksamhetsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 

Verksamhet 
Samfällighetsföreningen förvaltar vattenförsörjningsanläggningen Blomberg GA 1, 
väganläggningen Blomberg GA 5 samt avloppsanläggningen Blomberg GA 7.  
 
Föreningen äger 49% av fastigheterna Götene Blomberg 12:8, 2:24 och Götene 
Västerplana 21:4. Resterande 51 % ägs av Götene kommun, taxeringsvärde för 
fastigheterna uppgår sammanlagt till 1 730 000 kr. Föreningen äger Götene 
Blomberg 2:64 till 100 %. 
 
Föreningen har även anlagt och förvaltar vägbelysningen inom området. 
 
Förutom förvaltning av föreningen har styrelsen under året fokuserat på bl a: 

• Samordning av arbetsinsatser med Götene kommun 

• Framtagande av underhållsplan för föreningens anläggningar 

• Hemsida för föreningen 
 

Årsmöte 

Ordinarie årsmöte hölls 11 maj och inleddes med information om Grannsamverkan 
av kommunpolis Elisabeth Oliv. 
 
Utöver stadgeenliga punkter beslutades om  

• Ändring av stadgar efter att lantmäteriförrättning för avloppsanläggning 
avslutats 

• Förändring av uppgifter vid arbetsdagar 

• Ansvarsfördelning för ledningsnäten inom området 
 
Vid årsmötet avgick vice ordförande Björn Hendin. Lars Starck och Kerstin 

Carlsdotter omvaldes för en period av två år. Lars Fahlgren nyvaldes för en period av 

två år. 

Lars Starck valdes till ordförande.  

Götene Kommun har i januari 2019 utsett Tova Varde till styrelserepresentant. 

Styrelseledamöter fr o m årsmöte 2019 

    Mandatperiod t o m årsmöte 

Lars Starck, ordförande,   2021 

Lars Fahlgren, vice ordförande  2021 

Kerstin Carlsdotter, sekreterare  2021 

Sture Kjell, kassör,    2020 

Bertil Gustavsson, VA-ansvarig  2020 

Lilian Hallström, kommunikation  2020 



 

2 

 

Styrelsen har under året hållit sju sammanträden. 

 
Ekonomiskt resultat 
Föreningen har under året haft en omsättning på 274 tkr (658) och resultatet uppgår 
till 50 tkr (-183 tkr). Förändring av omsättningen beror på att under föregående år 
erhölls bidrag för vägbelysning med 422 tkr 

 

Intäkter 

Intäkterna totalt uppgår till 274 tkr jämfört med 237 föregående år (exklusive bidrag 

vägbelysning). Ökningen beror på att reducering av avgift vid deltagande i arbetsdag 

minskats samt att bidrag för drift av vägbelysning erhållits med 9 tkr. 

 

Kostnader 

Underhåll och drift av Va-anläggning uppgår till 28 tkr (31) 

Underhåll av dräneringsanläggning har skett till en kostnad av 8 tkr. 

 

Uppmätning har skett och ritningar har tagits fram för föreningens hela ledningsnät till 

en kostnad av 15 tkr. Med detta underlag har därefter en underhållsplan arbetats 

fram. 

 

Röjning av allmänning har skett till en kostnad av 17 tkr. 

 

Kostnaderna för vägunderhåll och snöröjning uppgår till 44 tkr jämfört med 75 tkr 

föregående år.  

Fördelning av kostnaderna har särredovisats i två sektioner. Enligt den 

lantmäteriförrättning som finns för de gemensamma vägarna utgörs sektion 1 av 

Blombergsvägen från nedfart till badet och norrut samt samtliga gator i området. 

Sektion 2 utgörs av Hamnvägen och Blombergsvägen fram till badets parkering. För 

sektion 1 ansvarar fastigheterna inom samfällighetsföreningen för 100 % och för 

sektion 2, 42 %. Resterande 58% ansvarar belöper på Götene Kommun. kommunen 

har till föreningen inbetalt 58 % av kostnaderna för sektion 2 efter avdrag för den 

andel av statligt och kommunalt bidrag som belöper på sträckan. Kommunen har 

erlagt 19 tkr av kostnadsunderlaget. 
 
Resultatet för året är högre än budgeterat beroende på lägre röjningskostnader inför 
arbetsdag samt att Götene kommun lämnat högre kostnadsersättning än beräknat. 
Skattekostnad uppkommer ej då det föreningen har outnyttjade underskottsavdrag 
sedan tidigare år. 

 

Årets resultat 50 tkr föreslås föras till balanserat resultat. Eget kapital uppgår därefter 

till 444 tkr. Resultat och balansräkning med noter redovisas nedan. 
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Blomberg 2020-01-28 

 

Lars Starck                Lars Fahlgren  Kerstin Carlsdotter 

   

Bertil Gustavsson        Lilian Hallström           Sture Kjell   


