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Årsredovisning
Ellös Vägförening
958500-3990
Styrelsen för får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under
räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
VERKSAMHETEN
Verksamhetsberättelse Ellös Vägförening, perioden 2020-07-05 till 2020-12-31.
Ellös Vägförening höll årsstämma 2020-07-05. I samband med denna tillsattes en helt ny styrelse. Efter konstituering
fördelade sig ledamöterna enligt följande:
Ordförande
Kassör

Stellan Beckman
Lars Björkman

Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Revisor
Bokföring

Jan Torstensson
Martin Kandevik
Anders Häggbom
Jill Alexandersson
Ulla Wennermark
C Leandersson Redovisning AB (upphandlat uppdrag)

Styrelsen har under perioden haft sju protokollförda möten, samt ett stort antal informella kontakter. Vid årsstämman
beslutades att EVF skall hålla extrastämma under hösten 2020 i syfte att revidera första halvåret, med anledning av att
bokslut skall upprättas vid tidigare styrelses avgång. Denna har skjutits upp p.g.a. Covid-19-restriktioner och får hållas i
samband med 2021 års stämma.
Första arbetsuppgiften var att försöka få detaljerad insyn i föreningens ekonomi för att kunna upprätta handlingsplaner
och budgetera för dessa. För åren 2019 och första halvåret 2020 fick vi omedelbart tillgång till samtliga verifikationer.
Dessa gicks igenom i detalj, på fakturapostnivå och sammanställdes för att få överblick av utgifterna. Dock har vi ej fått
tillgång till bokföring/allegaten för åren 2015 – 2018. Vi har haft upprepade kontakter med tidigare styrelse i frågan. På
något sätt har uppenbarligen fyra års bokföring försvunnit. Detta är inte bara ett problem för oss i arbetet att få
överblick av utgifterna, det är också ett legalt problem då man måste spara bokföringen i minst sju år. Nuvarande
styrelse har gjort det vi kunnat för att få fram bokföringen utan att lyckas.
Vår bedömning är att EVF:s ekonomi i grunden är god. Nuvarande styrelse kommer att strikt följa de ansvarsområden
som framkommer i gällande förrättningar, vilket innebär att utgifterna minskar drastiskt mot tidigare år. När vi tillträdde
fick vi reda på att EVF bygger en gångväg från Huseby mot Gullberg till en kostnad på över en kvarts miljon SEK. Denna
var i stort sett färdig vid tiden, och fakturan belastade denna period. En väl använd och uppskattad gångväg i och för
sig. Problemet är att en vägförening inte får bygga vägar, vi skall strikt förvalta överförrättade vägar och allmän
platsmark. Gångvägen är dessutom byggd på mark som tillhör Orust kommun, vilka inte kände till bygget och inget
bygglov har heller sökts. Det innebär att den inte ligger inom vårt skötselområde och EVF kan/får därmed inte
underhålla den. Vi har nu kontakt med kommunen för att lösa frågan.
Vid årets fakturering av medlemsavgifterna upptäcktes att många blivit debiterade för mycket utifrån ett felaktigt
andelstal. Detta upptäcktes efter att fakturorna gått ut och vi skickade då nya fakturor omgående. Några medlemmar
hann betala fel belopp, men detta har korrigerats. Bakgrunden till detta är att det togs ett beslut på en stämma för ett
par år sedan om att ej fastboende skulle ha samma andelstal som fastboende. Detta skulle krävt en ny
lantmäteriförrättning för varje fastighet, vilken inte gjorts. Därmed får vi inte fakturera annat än vad andelstalen hos
Lantmäteriet fastställts till.
I föreningens ägo fanns tre ”plåtfyrar” som ej satts upp. Styrelsen beslutade omgående att avyttra dessa. Två har sålts
och en har skänkts till Föreningen Ellös som monterat denna på ”torget”.
Avtal om vinterväghållning har ingåtts med Ellös Åkeri, avtal om grönyteskötsel med Marcus Allservice.
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Frågan om skötsel av de tre lekplatser som finns inom vårt område har diskuterats flitigt. Enligt gällande förrättning är
det helt klart att EVF inte skall ansvara eller sköta några lekplatser. Utöver ansvarsfrågan (gäller försäkringarna när
förrättningarna uttryckligen säger att vi inte får sköta dem?) är det en mycket stor kostnad för föreningen. Kontakt har
tagits med kommunen i frågan, de säger kraftigt nej till att ta över dem. Föreningen Ellös har också nekat till att ta över
dem. Vi har därför kommit till slutsatsen att vi måste avveckla dem snarast, vilket vi beklagar.
Farthindren på Husebyvägen var byggda på ett sätt som gjorde att vissa bilar ej kom över utan att slå i underredet. Vi
har förlängt hindren och därmed eliminerat problemet.
Hanteringen av papperskorgar är kostsam. Styrelsen är tveksam till om detta ingår i föreningens ansvar. Vi har beslutat
fortsätta med detta, dock har antalet papperskorgar minskats något.
En plan för asfaltering av vissa vägar 2021 har framtagits. Det gäller del av Hällavägen och Ravinvägen samt
”bärvägarna” på Krappet. Även gångvägen genom Krappet skall åtgärdas. Sugning av dagvattenbrunnar skall göras
under året.
Parkeringsfrågan under sommartid har varit en stor fråga. Efter många kontakter med kommunen har denna nu lösts på
ett tillfredsställande sätt. Parkeringarna i centrum blir avgiftsbelagda 15/5 – 15/9 2021. Boendekort kommer att gå att
lösa för de som har fastighet i området. Merparten av parkeringarna är EVF:s, intäkterna för dessa kommer att tillfalla
oss.
Den gamla tvisten med markägaren vid Skeppsviksvägen och grusplanen i området fortgår och har ej kommit till någon
lösning.
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RESULTATRÄKNING

1
2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

1 824 908
118 641
1 943 549

1 798 483
150 780
1 949 263

-591 182
-167 620
-126 560
–
-885 362

-2 130 598
-49 775
-184 453
-5 350
-2 370 176

1 058 187

-420 913

2 394
2 394

2 637
2 637

Resultat efter finansiella poster

1 060 581

-418 276

Resultat före skatt

1 060 581

-418 276

Årets resultat

1 060 581

-418 276

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Kostnader för vägunderhåll mm.
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
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BALANSRÄKNING

1

2020-12-31

2019-12-31

0
0

0
0

0

0

91 263
4
91 267

13 960
215 016
228 976

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

2 407 565
2 407 565

2 121 692
2 121 692

Summa omsättningstillgångar

2 498 832

2 350 668

SUMMA TILLGÅNGAR

2 498 832

2 350 668

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
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2020-12-31

2019-12-31

613 075

1 531 351

500 000
275 000
1 060 581
2 448 656

–
275 000
-418 276
1 388 075

Avsättningar
Övriga avsättningar

–

400 000

Summa avsättningar

–

400 000

Leverantörsskulder
Övriga skulder

–
27 676

514 468
48 125

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

22 500

–

Summa kortfristiga skulder

50 176

562 593

2 498 832

2 350 668

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Förnyelsefond
Ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
Not 1

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Not 2

Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Utgående avskrivningar
Redovisat värde

UNDERSKRIFTER
Ellös 2021-07-18

Stellan Bäckman
Ordförande

Jan Torstensson

Lars Björkman

Martin Kandevik

Anders Häggbom

2020-12-31

2019-12-31

26 750
26 750

26 750
26 750

-26 750
-26 750

-26 750
-26 750

0

0

