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Verksamhetsberättelse 2012  

för Sjöängens Brygga Ekonomisk Förening 
 

Bryggan - en del av Sjöängen  
För tredje sommaren låg bryggan i viken. Försommaren blev regnig och alla båtar kom inte i sjön 

denna säsong. 

Segelsällskapet hade åter 3 veckor med seglarskola för barn och ungdomar och de hade en 

utmaning med allt regnvatten som inte kunde ta vägen någonstans när marken blev helt mättad. 

Lervälling blev resultatet. Det var skönt att bryggan fanns som tillflyktsort. 

Fiske och rodd har varit andra aktiviteter som inte räds lite vatten. 

Vi känner endast till en förlustanmälan denna säsong av båt och det var på land. Taggtråden vid 

entrén har klipps vid ett tillfälle och ett fall på Toves trissjolle har kapats och stulits.  

Styrelsen förslår några tips avseende stöldskydd.  Medlemmarna får själv sköta detta. Exempel på 

stöldskyddsåtgärder är:  

1) Bättre bryggögla 2) Måla motor 3) Motorlås 4) Lämna ej åror i båten 5) Promenader tas med 

fördel förbi bryggan. Styrelsen konstaterar dessutom att all skadegörelse/stöld bör polisanmälas. 

Polisen har större möjlighet att hjälpa oss när de har statistiken och kunskapen om oss. 

Vi gissar att vi har haft bättre koll på bryggan och åt varandra eftersom det varit lugnare detta år. 

Det är bra! En regnig sommar kanske inte heller inbjuder till så mycket bus. 

Den 3 november bjöd Drevvikens segelsällskap in till gemensam båtupptagning. Vi avslutade 

jobbet med gemensam grillning i solen. 

Vi har ett köplatssystem där det, den sista december var 17 st i kö. Vi tar för närvarande 100 kr 

per år för en köplats.  

En medlem har sagt upp sitt medlemskap under 2012 och bereder plats till den andra i bryggkön. 

Medlemsavgiften under 2012 var 1500 kr och insatsen 11000 kr för en båtplats. 

Medlemsavgiftens storlek är satt efter att kommunen begär 1000 kr per plats och år och 

Bryggföreningen tar 500 kr för att spara till utgifter samt att det avsätts medel för när det blir dags 

för att byta till en ny brygga om ca 30 år. 

Kommunen har inte fakturerat någon avgift för år 2010, 2011, eller 2012 ännu. Tove har kontaktat 

Juan Pinones om saken i april 2013. 

Bryggan är försäkrad hos if. 

Vänligen se till att du uppdaterar styrelsen om du får nya kontaktuppgifter som t.ex. ny 

mailadress. Titta gärna på föreningens webbplats www.sjoangensbrygga.se. 

http://www.sjoangensbrygga.se/
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BALANSRÄKNING 2012     

Tillgångar 
 

 

Anläggningstillgångar 
  Markanläggning (brygga) 
 

192 100 kr 

Ack avskr.markanläggning 
 

-57 630 kr 

S:a Anläggningstillgångar   134 470 kr 

   Omsättningstillgångar 
  Medlemsfodringar 
 

0 kr 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

1 519 kr 

Kassa 
 

-1 950 kr 

Plusgiro 
 

1 245 kr 

Sparkonto 
 

104 354 kr 

S:a Omsättningstillgångar   105 168 kr 

Summa tillgångar 
 

239 638 kr 

Eget kapital & skulder 
  

Eget kapital 
  Insatser 
 

220 000 kr 

Fritt eget kapital 
 

-806 kr 

Årets resultat 
 

-29 556 kr 

S:a Eget kapital   189 638 kr 

   Skulder 
  Leverantörsskulder 
 

0 kr 

Ej betald skuld till kommunen Not 1 50 000 kr 

S:a Skulder   50 000 kr 

Summa eget kapital & skulder 
 

239 638 kr 

 

 

Not 1: Kommunen har ännu inte skickat någon faktura. Tidigare år har 10 000 kr tagits upp som skuld 

till kommunen. Denna skuld ska vara 20 000 kr per år, därav har skulden till kommunen justerats till 

50 000 kr för 2012. Den sammanlagda skulden är nu 60 000 kr.  
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Resultaträkning 2012   

Intäkter 
 Medlemsavgift, ej skattepliktig 30 000 kr 

Köavgift, ej skattepliktig 1 900 kr 

Summa Intäkter 31 900 kr 

  Kostnader 
 Kostnader bryggan 0 kr 

Kommunavgift -40 000 kr 

Försäkring, hemsida, bank etc -3 766 kr 

Avskrivning på markanläggning -19 210 kr 

Summa Kostnader -62 976 kr 

  Resultat innan finansiella kostnader -31 076 kr 

Finansiella poster 
 Ränteintäkter 1 520 kr 

  

Årets resultat -29 556 kr 
 

 
 
 
 
 
 
 

Styrelsen: 
 
 
 

Tove Madsen  Stefan Grundström Björn Green 

Ordförande Ledamot Ledamot 

 

 

Lars Abrahamsson Viktor Drvota 

Ledamot Ledamot 

 


