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Intäkter 

 Medlemsantalet har minskat med 21 personer om man räknar 1 person per 75 kr 
avgift. Denna uppskattning resulterar i 262 medlemmar. Medlemsavgifterna 
inbringade totalt 19650 kr vilket visar sig vara behövligt. 

 Olika medlemmar har bidragit med sammanlagt 825 kr utöver medlemsavgiften, bl.a. 
som tack för ambitiös gräsklippning. 

 Midsommarfirandets lotteri inbringade brutto 20174 kr vilket är något mera än 
föregående år. Bollkastningen gav därtill 735 kr. Efter avdrag för kostnader och 
fördelning med HKSS erhölls en nettoförtjänst på 8515 kr. 

 Bruttointäkterna för året summeras därmed till 41384 kr. 
   

Kostnader 
 HKSS andel av midsommarintäkterna tillsammans med kostnader för lotterivinster 

och lottringar uppgår till 12394 kr. Detta är bokfört på kostnadssidan och reducerar 
bruttovinsten till 28990 kr vilket är 1650 kr mindre än 2015. 

 Arrende för Berns Äng betalades till Stina Olsson med 3000 kr. Arrendet för 2015  
till TeliaSonera dök upp i år tillsammans med 2016 års arrende, summa 500 kr. 

 Kostnader för reparation och underhåll omfattar bl.a. en ny utkastarkåpa till 
gräsklipparen och en glänsande ny flaggstångsknopp. 

 1½ ton ny leksand kostade 2903 kr inklusive transport. 
 Container till städningen inkl transport kostade 1345 kr. 
 Gräsklippning och trimning har skötts under säsongen av familjen Videgård för 

sammanlagt 2997 kr. Bensin har kostat 506 kr. 
 Internetkostnaderna för hemsidan hos CityNetwork har uppgått till 859 kr. 
 Underhåll av bokföringsprogrammet har säkrats under två år för 2538 kr. 
 Försäkringspremier för ansvar och för motorgräsklipparen har kostat 1434 kr. 
 Bank- och PlusGiro-avgifter har ökat och summeras till 909 kr.  
 Årets investering blev en fyrsitsig vippbräda som tillsammans med fundament 

kostade 11532 kr. Ideella krafter fick denna attraktion på plats. 
 

Tillgångar och skulder 
 Behållningen i kassa, bank och PlusGiro uppgick vid årsskiftet till 63375 kr. 

 

Årets resultat 
 Årets resultat 2016 innebär en förlust på 2050 kr, kvittande förra årets vinst.  
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