
3. Proposition nummer 3 om införande av städavgift från och med 
verksamhetsåret 2023/2024.   

 
Av föreningens stadgar framgår att ett av föreningens årliga uppdrag är att sköta allmänningar 

(skog, sjö och äng), se utdrag ur stadgan nedan.  

 

”§ 2 Föreningens ändamål 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom 

att hålla föreningens badplatser och hamnvikar i gott skick, att sköta 

allmänningar (skog, sjö och äng), underhålla byggnader samt att i övrigt 

tillvarata medlemmarnas intressen och genomföra olika arrangemang för 

gemensam samvaro.” 

 

Under 2000-talet har våra gemensamma marker och vatten behövt mer underhåll och omsorg 

än vad de 30 till 40 deltagare (medlemmar med partners) som kommer till föreningens 

annonserade städdagar klarar av.  

 

Under de senaste 10 till 20 åren har naturen också genom till exempel stormar fällt många 

träd på våra marker. En del har vi klarat av på eller intill städdagar och för vissa större arbeten 

har vi köpt in tjänster. Styrelsens bedömning är att vårt nuvarande system med frivilliga 

insatser kombinerat med mindre inköp av externa tjänster har tjänat ut och behöver ersättas 

med ett nytt system.  

 

Styrelsen föreslår därför följande system från och med budgetåret 2023/2024. 

Den av årsmötet beslutade medlemsavgiften kompletteras med en årlig debitering av en 

städavgift om 200 kr/år och fastighet som återbetalas vid kommande debitering av 

medlemsavgiften om medlemmen deltar i föreningens städdagar. För de medlemmar som 

deltar på både vår- och höststäddag dras 200 kr av på nästa inbetalning av medlemsavgiften. 

Deltar man bara på en städdag dras 100 kr av. Samtidigt som 200 kr betalas in för kommande 

verksamhetsår. Avdraget är per fastighet och inte per deltagare som deltar i städdagen.  

 

Om alla medlemmar deltar i båda städdagarna återbetalas alla inbetalda städavgifter. Om 

några medlemmar avstår från att delta i föreningens städdagar avsätts städavgiften för drift 

och underhåll av våra marker och vatten. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att:  

- från och med verksamhetsåret 2023/2024 införa en årlig städavgift om 200 kr som tas 

ut tillsammans med föreningens medlemsavgift, och återbetalas till fastighetsägaren 

vid nästkommande debitering av medlemsavgiften inklusive städavgift, om 

fastighetsägaren deltagit i både vår- och höststäddag.  

- eventuellt överskott av den årliga städavgiften avsätts för drift och underhåll av 

föreningens mark- och vattenområden.  
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