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Om verksamheten 

 Årsmötet 
Föreningens årsmöte hölls 12 mars 2016. 

Tre medlemmar hade utträtt och lika många hade vi glädjen att välkomna som nya. 

Mötet utsåg en kompostansvarig, Theo Liljeström. 

Mötet informerades om att alla medlemmar ska skriva på ett avtal, för bättre rättssäkerhet. 

Arbetsdagar 
Vårens arbetsdag inföll 15 maj och kombinerades med grillunch. Bosses sotare gjorde som 

vanligt succé. Dagen ägnades framför allt åt att rensa och barktäcka lottgränserna som ligger 

intill gångbanan. 

Höstens arbetsdagar inföll 15 och 16 oktober och ägnades framför allt åt att ta hand om 

överflödet från komposterna. Den inhyrda flismaskinen hjälpte oss att få lite gröngödsling till 

lotterna. 

Höstfesten 
Som alltid var höstfesten en lyckad och glad tilldragelse. Den hölls 9 oktober och som vanligt 

gick Bosses vertikalgrill varm och alla bidrog med god mat och stämning. 

Stugan 
Stugan har fått ett nytt kylskåp och hallen har blivit fint målad och fått ny klädhängare. 

Kölistan 
I slutet av året var det 16 st i vår kö, vilket är mycket glädjande. 

Kommunen 
Kommunen har nu markerat att vi får klara oss själva så gott det går. 

Vi har nya kontaktpersoner på kommunen, Joakim Wallin (joakim.wallin@taby.se), som är 

landskapsarkitekt och arbetar på driftenheten. 

För frågor gällande stugan kontaktar vi fortfarande PhilippNuscheler- 

 

Föreningsavgifter avseende 2016 
Årsavgift per lott 400 kr 

Tilldelningsavgift per lott 400 kr 
(varav 200 kr återfås när lott återlämnas) 

Nyckeldeposition per lott 220 kr 
(återfås när ny lottägare tillträder) 

 

Resultat 
Årets resultat -206 kr 

 



 

Resultaträkning  
Rörelsens intäkter  
Årsavgifter 20000 

Erhållna depositioner 400 

Sålda nycklar 880 

SUMMA 21280 

  

Rörelsens kostnader  
Återbet dep 3x200 -1000 

Köpta nycklar 5x220 -1100 

Div material -5145 

Lokalhyror -10251 

Fest och förplägnad -2740 

SUMMA -20236 

  
Res före finansiella poster 1044 

  

Rörelsens finansiella poster 

Avgift HB -1250 

Ränteintäkter  
Räntekostnader  
SUMMA -1250 

  

Res efterfinansiella poster -206 

  
ÅRETS RESULTAT -206 

  



 

  

Balansräkning  

  

Tillgångar  

Materiella tillgångar  

Nyckelkassa (2 nycklar) 440 

Lotter 10000 

Summa 10440 

  

Omsättningstillgångar  

Kundfordringar  
Outnyttjade depositioner 600 

Obetald årsavgift 400 

Upplupen intäkt (faktura 006) 290 

Summa 1290 

  
Kassa bank 7606 

  
Summa tillgångar 19336 

  

Eget kapital och skulder  

Eget kapital   

Balanseratresultat -9542 

Årets resultat 206 

Summa eget kapital -9336 

  
Skulder  

Leverantörsskulder 0 

Lottdepositioner -10000 

Summa skulder -10000 

  

Summa eget kapital och skulder -19336 

  

 
 
    


