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Verksamhetsberättelse  och förvaltningsberättelse för Ranarps, Segelstorps, 
Ängelsbäcks Samfällighetsförening för verksamhetsåret 2020 

 
Styrelsen har under året bestått av: 
Ordförande; Gösta Sandgren, 1/1 -1/7-2020. Evan Klintner,  1/7 – 31/12-2020. 
Vice ordf; Mats Jepson,  1/1 – 31/12-2020. 
Sekreterare; Lena Schertell Widell, 1/1 – 31/12-2020. 
Kassör; Göran Brauer, 1/1 – 1/7-2020. Suzanne Kroksdotter,  1/7 – 31/12-2020 
Ledamöter; Christian Moberg, 1/1 -1/7-2020. Marie Wedin, 1/7 – 31/12-2020, 
Jörgen Malmborg,  1/1 – 31/12-2020. Lennart Ljunggren, 1/1 – 31/12. 
Vägtillsyningsman; Karl-Erik Svensson 
 
Verksamheten 
Under året har följande vägarbeten utförts:  renovering enligt långtidsplan av 
Betesvägen och Havsstensvägen, potthålsfyllning på Hovallsvägen och övriga vägar. 
Saltning, grusning, röjning, dikning, hyvling, röjning av sly. Arbetena har utförts av 
Bjäre Entreprenad, Sven-Erik Sonesson, Ralf Johansson och Karl-Erik Svensson. 
Kostnader för arbeten som utförts under året har  uppgått till sammanlagt 158 330:- 
Det rättsfall som pågick under första hälften av 2020 beträffande Stenmalens 
vändplats och Samfällighetens förrättning (2000) är avslutat och domen har vunnit 
laga kraft. Erforderliga arbeten på Stenmalens vändplats är utförda. 
Det ekonomiska resultatet har för 2020 uppgått till ett överskott av 165 486,03:- som 
redovisas i föreningens resultaträkning. Föreningens tillgångar per den 31/12-2020 
uppgår till 312 309,76:-, varav 50 000:- av tillgångarna är placerade på föreningens 
sparkonto. Styrelsen föreslår att överskottet  från 2020 överförs till ny räkning. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medlemmar 
331 antal fastigheter har under året 2020 tillhört föreningen fördelade på följande 
andelstal: 
Andelstal 1,0 = 291 st Andelstal 0,8 = 12 st Andelstal 0,5 = 28 st 
Samfällighetsavgiften har för de olika andelstalen varit 1,0 = 1000:-, 0,8 = 800:-, 0,5 
= 500:- 
 
Möten 
Under året har styrelsen genomfört nio st styrelsemöten. 
Årsstämman för verksamhetsåret 2019 hölls den 1 juli 2020 i Församlingshemmet i 
Förslöv. 
Styrelsen har genomfört vandring av området för kartläggning av buskage och träd 
som bör tas bort ur trafiksäkerhetssynpunkt. Observation av soptunnor som felaktigt 
är placerade utanför tomtgränser. 
 
 


