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Styrelsen rekommendation till ny medlemsavgift 
 
 

Motivering till föreslagen höjning av medlemsavgiften 
Styrelsen konstaterar att kostnaderna för föreningens grönområden, midsommarfirande, 
badstränder, etc. ökat under flera år. Dock har medlemsavgiften inte justerats uppåt för att 
täcka de kostnader föreningen har inom dessa områden.  
 
Föreningens ekonomi har varit och är god, på grund av att vi sökt och fått stora bidrag 
som totalt varit i storleksordningen 250 000 kronor. 
Styrelsen konstaterar också att inom överskådlig framtid kan föreningen inte räkna med att 
få ytterligare bidrag, vilket innebär att en höjning av medlemsavgiften är nödvändig.  
 
Styrelsen kan konstatera följande: 

 
- Kostnaderna för föreningens drift har under de senaste åren uppgått till i 

genomsnitt 160 000 kr per år.  
- Medlemsavgiften på 700 kr per fastighet genererar en intäkt på 102 000 kr. 
- Underskott intäkter/kostnader -58 000 kr per år. 

 
Styrelsen kan därför konstatera att medlemsavgiften måste justeras uppåt för att kunna 
erbjuda föreningens områden och dess medlemmar samma standard som tidigare.  
 
Styrelsen föreslår därför att medlemsavgiften höjs med 400 kr per fastighet. 

146 fastigheter x 400 kr genererar en intäkt på 58 400 kr, vilket täcker underskottet 
föreningen annars gör. 
 
Styrelsen kan i övrigt konstatera att vägkostnaderna ryms inom nuvarande avgift på 1000 
kr då de snöfattiga vintrarna under flera år medfört att vinterunderhållet hållit sig under 
budgeterad kostnad.  
Nedan visas hur de olika avgifterna sett ut över tid och vi kan konstatera att ingen ökning 
av summan medlemsavgift + väg har skett på 10 år (se nästa sida) 
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ÅR Medlemsavgift Vägavgift Båtplats Underhåll båtbryggor, etc. 
2018 700  1000 500 300 
2017 700  1000 300 
2016 700  1000 300 
2015 700  1000 300  
2014 700  1000 300 
2013 700  1000 300 
2012 700  1000 300 
2011 700  1000 300 
2010 700  1000 300 
2009 500  1200 300 
2008 1240     760 300 
 
  
 
 
FÖRSLAG FÖR 2019 
 Medlemsavgift Vägavgift Båtplats Underhåll båtbryggor, etc. 

 1100   1000  500 300 


