
 

 

 

 

 

 

Kallelse Hide samfällighet 

 

 

Medlemmar i Hide samfällighet kallas till ordinarie årsmöte 

Lördag 18 juli 2020 kl. 14.00 i kulturbrottet, Hide 

 

 
Dagordning 

1. Val av ordförande för stämman 

2. Val av sekreterare för stämman 

3. Val av två justerare 

4. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser 

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.  

7. Ersättning till styrelse och revisorer 

8. Styrelsens förslag till underhålls- och verksamhetsplan 

9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 

10. Val av styrelseordförande 

11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 

12. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

13. Val av valberedning 

14. Övriga frågor 

15. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

 

 

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på www.hideviken.org  
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Verksamhetsberättelse för Hide Samfällighet 2019-2020 
 
Styrelsen för Hide Samfällighet lämnar härmed redogörelse för verksamheten 
för tiden 2019-01-01 – 2019-12-31, även händelser under innevarande verksamhetsår redovisas. 
 
Funktionärer och styrelsearbete under året 
Funktionärer har varit följande: 
Styrelse: Henrik Carlén ordförande, Camilla Kostur vice ordf och sekreterare, Mattias Blomberg 
kassör , Roger Carlsson, vägmästare, parkmästare Daniel Claesson 
Suppleanter: Catrin Eriksson, Hans Forsslund, Mikael Keinonen, Anna Boström 
Revisorer: Åke Magnusson, Jan Lager 
Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden och ett otal informella kontakter under 
verksamhetsåret. Styrelsen har dessutom kommunicerat mellan mötena via mejl och telefon. 
Vid årsmötet 2019-07-18 avslutade sittande vice ordförande och sekreterare Anders Gardelin sitt 
uppdrag. Camilla Kostur och Mattias Blomberg blev invalda.  
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomiska verksamhetsår är kalenderåret 2019 och redovisas separat, men ingår även 
verksamhetsmässigt i denna berättelse. Kortfattat kan sägas att föreningens ekonomi är välskött med 
en buffert för oförutsedda händelser. 
 
Vård av grönområden 
Grönområdesplanen finns tillgänglig via hemsidan, och revideras årligen 
Planerade åtgärder 2019-2020 
- slåtter av strandänget klart 
- Kännungs 1:10 Färdigställande av nya stigar, dikesrensning Sajgskviar, Hammarsvägen - 
Fortlöpande underhåll dikesrensning Sajgskviar. 
- Kännungs 1:30 Dikesrensning område 2,3 Ner till Hideviken, ny stig genom omgåde 1-3 – 
påbörjades 2019, slutfördes 2020 
-Hidesandens samfällighet genomförde en rensning / röjning vid strandpromenaden våren 2020 
 
En arbetsdag anordnades 21 juni 2020 då diket i närheten av Bångån (från Strandpromenadsvägen) 
rensades, bryggan lades i och taggtråd rensades bort. 
 
Styrelsen uppmuntrar eget ansvar kring sin tomtgräns att röja och rensa för att hålla efter samt minska 
föreningens kostnad.  
 
Skötsel av vägar 
Överenskommelsen med Bertil Malmberg om att bedöma behovet och lämplig tid för 
fortlöpande underhålla vägarna har fungerat tillfredställande. Under verksamhetsperioden har, i 
enlighet med detta, vägarna har grusats, skrapats och hål fyllts i. Snöröjning har inte skett vid under 
denna vinter. Vägsalt har som tidigare funnits för avhämtning. Fastighetsägarna har själva utfört 
saltning vid behov. Vid ett par platser har även högar med grus placerats så man själv enkelt kan fylla i 
gropar i vägarna vid akuta behov. 
 
Valborgsmässofirande 
Valborgsmässofirandet ställdes in 2019 med anledning av vädret  
Valborgsmässofirandet ställdes in 2020 med anledning av Corona 
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Hamnfesten 
Hamnfesten 2019 genomfördes i vanlig ordning. En trevlig kväll med många deltagare under god 
gemenskap. 
Hamnfesten 2020 ställs in på grund av Corona 
 
 
LOVA-projektet 

Inget bidrag under 2019 då ansökan lämnades in för sent. 
LOVA ansökan har lämnats in för 2020 och beslut är taget att föreningen får medel av EU och 
länstyrelsen för att skörda släke under 2020. 
(LOVA står för Lokal Vattenvård. Se mer information: http://www.havochvatten.se/insatser-ochskydd/ 
havs--och-vattenmiljoanslag/lova.html ) 
 
Sport: 
Visby Tennisskola har bedrivit verksamhet 2019 v 29 för 15 barn på Tennisplanen. Fotboll på 
spontannivå har funnits varje torsdag v 27-32, kl 17 där åldrarna varierat mellan 4 o 55 år. Med 
andraord ett härligt gäng som lirar boll med liv o lust. Tillgång till en fantastisk volleyboll plan gör att 
vem som är hugad kunnat ta med en boll o gå ner o spela med andra varje tisdag kl 17. Under året har 
boden vid Tennisbanan renoverats. Boulebanan har tagits fram för spel i viken. 
 
Grillkåtan 
Grillkåtan har under 2019 köpts av föreningen och kan utnyttjas av samtliga boende i Hide utan 
ersättning. Vi har satt ett kodlås vars kod erhålls från styrelsens medlemmar. Ingen förbokning behövs 
utan all användning skall främja umgänge mellan de boende i Hide. Ved medtages av de som skall 
utnyttja grillkåtan. Viktigt är att elden är släckt när ni lämnar kåtan. 
 
Bord och bänkar 
Tre kabeltrummor har försetts med sittplatser till stranden samt tre bänkar har placerats ut i området 
nära stranden för vila och beskådande av vackra Hideviken. Bänkar o bord finns tillgängliga i 
tennisboden och kan lånas av medlemmarna för fester och möten. 
 
 
Hide 2020-07-18 
 
 
 
 
Henrik Carlén      Camilla Kostur     Mattias Blomberg      Roger Carlsson      Daniel Claesson 
 
 
Styrelsen vill passa på att göra samtliga medlemmar uppmärksamma på att planer på 
avverkning och markarbeten som påverkar föreningens grönområden, i god tid skall anmälas 
till styrelsen för godkännande. Styrelsen har ansvar för att grönområdenas funktioner som 
allmänna naturområden och avskiljande ridåer bibehålls, så att stugområdet i Hide får 
behålla sin karaktär. Trots att det finns drygt 150 fastigheter i området har det inte hittills 
upplevts så tätbebyggt som det i verkligheten är. Kompostering eller annat utnyttjande av 
grönområdena är inte tillåtet utan styrelsens medgivande. 
På hemsidan med adressen www.hideviken.org finns förutom information, album och 
hidehistoria mm. Styrelsen är tacksam för nya bidrag som gör att hemsidan kan göras mer 
levande. Kontakta Hans Forsslund via mail hans.forsslund@hideviken.org 
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 Hide Samfällighetsförening  Sida:  1

 Balansrapport  Utskrivet:  20-01-17
 Preliminär

 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  56
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 19-01-01 - 19-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar
 1110  Byggnader  75 500,00  15 000,00  90 500,00
 S:a Materiella anläggningstillgångar  75 500,00  15 000,00  90 500,00

 S:a Anläggningstillgångar  75 500,00  15 000,00  90 500,00

 Omsättningstillgångar
 Kassa och bank

 1920  Bank, Placeringskonto  150 763,38  0,00  150 763,38
 1940  Bank, Företagskonto  180 943,34  26 493,76  207 437,10
 S:a Kassa och bank  331 706,72  26 493,76  358 200,48

 S:a Omsättningstillgångar  331 706,72  26 493,76  358 200,48

 S:A TILLGÅNGAR  407 206,72  41 493,76  448 700,48

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  -331 706,72  0,00  -331 706,72
 2019  Redovisat resultat  0,00  -41 493,76  -41 493,76
 S:a Eget kapital  -331 706,72  -41 493,76  -373 200,48

 Långfristiga skulder
 2399  Övr långfristiga skulder  -75 500,00  0,00  -75 500,00
 S:a Långfristiga skulder  -75 500,00  0,00  -75 500,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -407 206,72  -41 493,76  -448 700,48

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00
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 Hide Samfällighetsförening  Sida:  1

 Resultatrapport  Utskrivet:  20-01-17
 Preliminär

 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  56
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 19-01-01 - 19-12-31

 Perioden

 Rörelsens intäkter och lagerförändring
 Övriga rörelseintäkter

 3900  Medlemsavgifter  76 100,00
 3985  LOVA stöd  33 750,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  109 850,00

 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring  109 850,00

 Bruttovinst  109 850,00

 Rörelsens kostnader
 Övriga externa kostnader

 5010  Vägunderhåll  -4 060,00
 5020  Strandunderhåll  -39 875,00
 5030  Grillkåtan  -1 265,00
 5410  Tennisboden  -7 003,14
 6110  Kontorsmaterial  -795,60
 6230  Datakommunikation  -557,50
 6250  Porto  -540,00
 6310  Företagsförsäkringar  -1 160,00
 6390  Övr kostnader  -7 100,00
 S:a Övriga externa kostnader  -62 356,24

 Personalkostnader
 7310  Stipendium  -6 000,00
 S:a Personalkostnader  -6 000,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -68 356,24

 Rörelseresultat före avskrivningar  41 493,76

 Rörelseresultat efter avskrivningar  41 493,76

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  41 493,76

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  41 493,76

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  41 493,76

 Resultat före skatt  41 493,76

 Beräknat resultat  41 493,76

 8999  Redovisat resultat  -41 493,76
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Revisionsberättelse 

 

Till årsstämman Hide Samfällighet 

Organisationsnummer 83001-0878 

 

Vi har granskat bokföringen samt styrelsens förvaltning i Hide Samfällighet för 
räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om 
förvaltningen på grund av vår revision. 

 

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat 
och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om 
att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision igår också att pröva redovisningsprinciperna 
och styrelsens tillämpning  av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar 
som styrelsen gjort när den upprättat bokslutet. Som underlag för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållande i föreningen 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot  är ersättningsskyldig mot 
föreningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan. 

 

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, 
disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Hide i juni 2020 

 

Åke Magnusson                                     Jan Lager 

Revisor                                                   Revisor 
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2018-01-18 

Underhålls- och verksamhetsplan för Hide samfällighetsförening 

a) Underhåll av vägar genom skrapning och ifyllnad av grus sker vid behov. 

b) Bortforsling av släke och skötsel av stranden 

c) Underhåll av föreningens officiella informationstavla 

d) Fortsatt bevakning av bygglov  

Grönområdesplan 2018-21 *Reviderad 2020-04-21* 

Hide samfällighetsförening har tagit fram en grönområdesplan med stöd av Skogsstyrelsen. Utifrån 
den planen har parkmästaren fått i uppdrag av styrelsen att göra en årlig skötselplan för området 
Kännungs 1:30, Sajg 1:51 samt Stengrinde 1:10. Planen innehåller även andra delar som inte 
framgår av skogsvårdsplanen. 

Åtgärderna som är föreslagna årsvis uppdateras efter fysisk genomgång i området. Denna 
genomgång genomförs årligen under april/maj av arbetsgruppen. 

Åtgärder årsvis.  

2018 

Område/Plats* Åtgärd Kommentar 
12 - Gräsytorna slås 

- Underhåll bron över Bångån 
Årligen 

Kännungs 1:10 Färdigställande av nya stigar  
Kännungs 1:30 - Dikesrensning område 2,3 ner till Hideviken 

- Planlägga ny stig genom område 1-3 
 

   
   
* Område/Plats enligt hänvisningar i Skogsvårdsplanen, se även karta 

2019 

Område/Plats* Åtgärd Kommentar 
12 Gräsytorna slås Årligen 
Kännungs 1:10 - Underhåll av stigar 

- Dikesrensning Sajgskviar, Hammarsvägen 
nedre del 

 

   
Kännungs 1:30 - Dikesrensning område 2,3 ner till Hideviken 

- Ny stig genom område 1-3 
 

Stengrindevägen Gallra ungträd, sly  
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2020 
 
Område/Plats* Åtgärd Kommentar 
12 Gräsytorna slås Årligen 
Kännungs 1:10 - Underhåll av stigar 

-Färdigställande av nya stigar 
- Dikesrensning Sajgskviar, Hammarsvägen nedre 
del 

 

Kännungs 1:30 - Underhåll av stigar 
- Dikesrensning område 2,3 ner till Hideviken 
- Färdigställande av ny steg genom område 1-3 

 

Stengrindevägen Gallra ungträd, sly  
   
 
2021 
 

Område/Plats* Åtgärd Kommentar 
12 Gräsytorna slås Årligen 
Kännungs 1:10 - Underhåll av stigar Kännungs 1:10 
Kännungs 1:30 - Underhåll av stigar Kännungs 1:30 
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