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tvättstugan, ny hjärtstartare togs upp. Vidare genomfördes vissa delar av 
kulturprogrammet 2020 som Landsort läser, Landsort skriver samt vi knackar 

på. Däremot genomfördes ej de gemensamma festerna. Pga. den rådande 
pandemin. Byalaget har införskaffat 3 nya kärror. Byggnadslovet för Saltbodens 

byggnationer genomfördes. Byalaget har även genomfört påtryckningar på SRV 

för att få en löpande hämtning av grovsopor, där all sorts sopor bör hämtas. 
Styrelsen i byalaget vill tacka alla som är med och ger den fina 
sammanhållningen som finns på Landsort. Verksamhetsberättelse bifogas detta 

protokoll. 

8. Ekonomisk redogörelse, Marianne redogjorde för ekonomin som visades för

deltagarna. Lars Wallin har hjälpt till vid sophämtning, kärror har köpts in, hyra

av förråd mm, allt finns summerade i notförteckningen. Ekonomisk redogörelse
bifogas detta protokoll.

9. Revisorernas berä ttelse, Lisabet gick igenom revisionsberättelsen som Elin 
Lind lämnat. Hon har gått igenom vederbörliga handlingar och anser dem 

klanderfritt upprättade. 

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Marianne Jonsson och Lisabet Ahtqvist
äger var för sig rätt att teckna firman/ föreningen.

11. Val av styrelse bestående av 5 personer, mötet valde enligt valberedningens

förslag,

Lisabet Ahlkvist omval 2 år

Marianne Jonsson omval 2 år

Johnny Strömfelt fyllnadsval för Birgitta Silver som avgått, nyval 1 år

Kvar 1 år

Charlotta Lindgren Östlund

Britt Olsson

12.  Till revisorer omvaldes

Elin Lind 1 år ordinarie

Mattias Miksche omval 1 år Suppleant

13.  Till valberedning omvaldes

Eva lind och Stefan Mothander 1 år





Årsbokslut Landsorts Byalag
Period; 2020-01-01 - 2020-12-31

Resultaträkning (kr) 2020 2019 Not.
Budget 

2020
Avvikelse 

Utfall-Budget

Intäkter

Hyresintäkter 28,000 28,000 28,000 0
Medlemsintäkter 12,570 13,500 1 12,000 570
Tvättstugeintäkter 8,279 6,348 2 7,000 1,279
Midsommarintäkter 0 11,650  0 0

 Summa intäkter 48,849  59,498  47,000 1,849

Kostnader

Kulturkostnader 0 -19,014 3 0 0
Midsommarkostnader 0 -3,754 4 0 0
Underhållskostnader -3,856 -5,839 5 -6,000 2,144
Tvättstugekostnader 0 -1,049 6 0 0
Grovsopskostnader 0 -3,750 7 0 0
Bankavgifter -2,034 -394 -3,000 966
Materialinköp (inventarier) -19,934 0 8 -20,000 66
Övriga kostnader -6,109 -4,987 9 -8,000 1,891

Summa kostnader -31,933  -38,787 -37,000 5,067

Årets resultat 16,916  20,711 10,000  6,916

Balansräkning (kr)
(Förenklad uppställning)

Tillgångar 106,309
Ingående kassa från bokslutet 2019 89,393  

Utgående kassa från bokslutet 2020 106,309.07

Årets resultat 16,916

Summa 106,309  

Skulder och Eget kapital
Skulder 0
Eget Kapital 106,309
Summa 106,309



Årsbokslut Landsorts Byalag
Period; 2020-01-01 - 2020-12-31

Notsammanställning

Not 1, Medlemsintäkter 2020 2019
Summa 12,570  13,500

Not 2, Tvättstugeintäkter 2020 2019
Summa 8,279 6,348

Not 3, Kulturkostnader 2020 2019
 - Sång i kapellet -3,000
 - Hyra av ljudutrustning till Landsorts 
sommarteater

-6,250
 - Landort sjunger och musik på midsommarafton -7,436
 - Mat från Saltboden till teatersällskapen -1,703
 - Hyra högtalare till sommarfesten -625
Summa 0 -19,014

Not 4, Midsommarkostnader 2020 2019
 - Inköp till midsommar (utlägg för ingredineser -3,754
till bak, inköp av kaffe, lotter och liknande)
Summa 0 -3,754

Not 5, Underhållskostnader 2020 2019
 - Renovering av golv, ytterdörr, altan Saltboden  -5,839
 - Reparation avlopp Saltboden -2,625
 - Reparation av kärror -1,231
Summa -3,856 -5,839

Not 6, Tvättstugekostnader 2020 2019
 - Ventil till diskblandare  -1,049
Summa 0 -1,049

Not 7, Grovsopskostnader 2020 2019
 - Kostnad för transport från Hamntorget till 
Norrhamn

 -3,750

Summa 0 -3,750

Not 8, Materialinköp (inventarier) 2020 2019
 - Kostnad för transport från Hamntorget till 
Norrhamn

 0

 - Inköp av nya kärror -17,385 0
 - Anslagstavla -2,549
Summa -19,934 0

Not 9, Övriga kostnader 2020 2019
 - Landsortssamfällighet -467 -731
 - Landsorts sjö- och miljöcenter -3,025 -3,025
 - SFV -1,298 -1,231
 - Nynäshamns kommun -800
 - Kopiering/Laminat papper -519
Summa -6,109  -4,987



 

 

Verksamhetsberättelse 2020-01-01- 2020-12-31 

 
Styrelse:  Lisabet Ahlqvist, Ordförande 

                Marianne Jonsson, Kassör  

                Charlotta Lindgren Östlund, Sekreterare  

                Britt Olsson, Ledamot  

                Birgitta Silfver, Ledamot  

 

Revisor: Elin Lind, Mattias Miksche (suppleant) 

 
Valberedning: Stefan Mothander och Eva Lind 
 
Öjavallens förvaltare: Thor Sundsvik 
 

Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under verksamhetsåret samt ett antal informella 
kontakter för Byalagets bästa.  
 
Ett urval frågor som behandlats under året har varit: 
 
 
1. Löpande kontroll av tvättstugans funktion och underhåll har hanterats. Ett trasigt rör har 
lagats. Nya hjärtstartaren finns på avsedd samt markerad plats.  Flertalet betalar med swish, 
men önskvärt om ännu fler gör det i och med komplexiteten att hantera kontanter 
 
 
2. Byalagets kulturprogram sommaren 2020 bestod av “Landsorts läser”: Vi samtalade om 
boken Väggen av författaren Marlen Haushofer under trevligt samkväm hemma hos Birgitta 



Silfver. Genomförde även Landsort skriver samt nytt för kulturåret 2020, den historierika 
vandringen som benämndes; ”Vi knackar på”  
 
På grund av rådande pandemi under året med dess medförande restriktioner har Byalaget inte 
kunnat genomföra årets traditionella midsommarfirande respektive sommarfesten i juli 2020.  
 
 
3. Byalaget har förutom hjälp med löpande underhåll samt reparationer av transportkärrorna 
även investerat i tre helt nya under verksamhetsåret.  
 
 
4. Byalagets styrelse har med hjälp av extern kompetens hanterat samt med lyckat resultat fått 
igenom bygglovsfrågan. Ärendet ämnade Saltbodens behov av uppförd byggnation för 
fungerande verksamhet kring sop- respektive diskhanteringen.  
 
5. Byalaget har under verksamhetsåret haft löpande dialog med hyresgästen av Saltboden 
kring bland annat rådande öppettider, samt hanterat underhåll av fettavskiljaren för att 
verksamheten ska fungera. 
 
6. Byalaget har under verksamhetsåret har dialog med SRV kring utebliven hämtning av 
grovsopor samt vikten av att detta sker kontinuerligt. Ett flertal förslag på hur det hade kunnat 
genomföras förmedlades.  
 
 
Byalagets styrelse vill avslutningsvis Tacka Alla som på ett eller annat sätt bidragit till att 
stärka och utveckla sammanhållningen på Landsort!  
 
 
 
 
// 
Styrelsen i Landsort Byalag 
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