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Förvaltningsberättelse  

Sillebottens byalag är en ideell förening som bildades 2001. Byalaget har till syfte att 
tillvarata ortens och medlemmarnas intressen och verka för ökad gemenskap mellan 
åretruntboende och fritidsboende i frågor av allmänt intresse. Byalaget ska dessutom verka 
för att göra området tillgängligt för det rörliga friluftslivet. Verksamheten avser främst 
byalagsstugan inklusive café, badstranden, gästhamnen och en båthamn.  
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Antalet medlemmar i Byalaget uppgick vid årets slut till totalt 44 (37). Medlemskapet i 
Byalaget är knutet till fastighet varför antalet fysiska personer i föreningen är betydligt fler.   

Föreningslokalen  

På samfälld mark i direkt anslutning till Östra Silen äger Byalaget en föreningslokal om 58 
m² (byalagsstugan). Stugan används för Byalagets gemensamma aktiviteter men kan också 
disponeras kostnadsfritt av Byalagets medlemmar.  I föreningslokalen finns ett Café med 
viss begränsad självbetjäning av läsk och glass främst till besökande badgäster. Under året 
har Byalaget investerat i ny utrustning för caféet med drickakyl och en glassbox. 
Begränsningen till försäljning av läsk och glass har inneburit att Byalaget efter samråd med 
Årjängs kommun inte längre behöver tillstånd för försäljningen och därmed betala 
tillsynsavgift. 

 

Gästbryggan  

Byalaget är hamnvärd för Sillebottens gästhamn med sex st. bryggplatser.  Avgifterna för att 
använda hamnen disponeras av Byalaget. I direkt anslutning till hamnen har Byalaget 
iordningställt en parkeringsplats och en båtramp som mot ersättning till Byalaget kan 
disponeras av gäster till Sillebotten och gästhamnen. Under året har parkeringsplatsen 
utökats och grusats för att öka tillgängligheten. Nya skyltar har också satts upp med 
information om Byalaget och uppgift om ersättning. Medlemmar i Byalaget disponerar 
parkering och båtramp utan ersättning. En diskussion har inletts med Årjängs kommun om 
det framtida ansvaret för underhållet av bryggan. 

  

Badplatsen  

Byalaget sköter den tidigare kommunala badplatsen i Sillebotten. Badplatsen är välbesökt 
varma sommardagar särskilt av barnfamiljer. En beachvolleyplan finns på stranden. I 
anslutning till badstranden finns också en grillplats och en boulebana. Den pågående 
pandemin har inneburit väsentligt minskat antal gäster. Planerad anskaffning av utrustning 
till stranden har därför senarelagts till verksamhetsåret 20/21.  

Båthamnen  

Byalaget har ett arrendeavtal på fastigheten Sillebotten 91 med bryggplatser för större båtar 
och även platser för småbåtar. Tillgång till brygg- och båtplatser förutsätter medlemskap i 
Byalaget. När hyrestagaren inte använder sin bryggplats finns möjlighet för byalaget att 
använda platsen för korttidsuthyrning. Under året har arbetet inletts med att flytta 
bryggplatserna till ett mera skyddat läge inne i viken vid Rävudden. Antalet bryggplatser 
kommer då också att utökas för att möta en förväntad ökad efterfrågan. För arbetet har 
erhållits ett bidrag från Västra Götalands Länsstyrelse (Östra Silens Regleringsfond) om 
34 500 kr. Den totala kostnaden för projektet under verksamhetsåret 2019/20 har uppgått till 
83 722,80 kr. Samtliga utgifter har aktiverats. Den gamla båtbryggan har behållits som 
vågbrytare och kan nu användas som badbrygga. Bryggan har försetts med en badstege.  
 

Sillebottens Natur och Kulturstig 

Byalaget har i samarbete med Årjängs kommun, Västra Värmlands Sparbank, Nordmarks 
Härads Försäkringsbolag och berörda markägare färdigställt en vandringsled mellan 
Sillebotten och Fjällane. Orienteringstavlor som visar ledens sträckning har satts upp vid tre 
platser. Vid ett antal platser längs stigen finns också informationstavlor uppsatta med kort 
information om platsen. Samtliga tavlor har information på svenska, engelska och tyska. 
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Kostnaden för iordningställandet av vandringsleden har täckts genom särskilda bidrag från 
Årjängs kommun och Byalagets sponsorer. 
 

En förbindelse mellan den nya vandringsleden och Myrås med Grinsbyns Camping har 
iordningsställts under hösten 2019. En del i arbetet har varit att utnyttja den gamla 
järnvägsbanken från Bör- Sil järnväg. För arbetet har Byalaget erhållit ett bidrag om 23 622 
kr från Skogsstyrelsen (NOKÅS). En del av bidraget har använts för inköp av utrustning till 
Bylagets Café. Återstående medel kommer att användas för investeringar i utrustning för 
badstranden.  
 
Den nya vandringsleden har presenterats i tidningen ”Sommar i Årjängs kommun 2020”.  

 

Arbetsdagar och sammankomster  

Under året har 2 st. arbetsdagar genomförts. Dessa har avsett underhåll, röjning och allmän 
skötsel av marken runt badplats, byalagsstuga och bryggor. 
  

Informationsaktiviteter   

Samtliga medlemmar som anmält en mailadress nås med information via mail. I övrigt 
används anslagstavlor för information till medlemmar. Byalaget har också en hemsida 
(sillebotten.se). Den senare är för närvarande föremål för omarbetning. 

 

Styrelse och funktioner  

Styrelsen har under räkenskapsåret haft följande sammansättning:  
Eilert Olsen (ordförande)  
Laila Danielsson  
Mikael Adamsson 
Jörgen Nergård 
Anders Hauge  
Inge Danielsson (kassör)  
 

Marit Hellen och Morgan Hard har varit suppleanter i styrelsen.  
  

Niklas Väisänen och Vera Nätt har utgjort valberedning.   
  

Revisorer har varit Kjell-Åke Gunnarsson och Katarina Hard.  
  

Styrelsen har under året haft fyra sammanträden. Årsmötet hölls den 22 augusti 2020 .  

Ekonomi  

Årets Resultat 

Årets resultat uppgick till 107 111,11 kr. Inkomster av medlemsavgifter, båtplatsavgifter och 
verksamhetskostnader (drift) följde budget.  
 

Externa bidrag 

Externa bidrag till Byalaget har ökat kraftigt under året till 85 622 kr (13 000 kr).  
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Sponsor Avser Belopp 
Årjängs Kommun Natur- och kulturstigen 10 000 kr 
Skogsstyrelsen  Natur- och kulturstigen 23 622 kr 

Ideella föreningen DalslandNordmarkens sjösystem Byalaget gemensamt 3 000 kr 
Nordmarks Härads Försäkringsbolag Byalaget gemensamt 5 000 kr 
Lst Västra Götaland, Östra Silens regleringsfond Båthamnen 34 500 kr 
Västra Värmlands Sparbank Byalaget gemensamt  5 000 kr 
Årjängs kommun Gästhamnen 4 500 kr 
Summa  85 622 kr 

 

Huvuddelen av bidraget från Skogsstyrelsen avsåg ersättning för ideellt arbete för röjning 
och markering av vandringsleden. Medlen har avsatts för ändamål som är gemensamma för 
hela byalaget.  

 

Försäkringar  

Byalagets föreningslokal (byalagsstugan) är försäkrad i Nordmarks Härads  

Försäkringsbolag. Försäkringsbeloppen uppgår till 600 000 kronor för brand och 50 000 
kronor för lösöre. Byalaget har också en ansvar och rättsskyddsförsäkring hos 
Länsförsäkringar Värmland för verksamheten vid badstranden. Högsta ersättning per skada 
uppgår till 10 000 000 kr och 20 000 000 kr per försäkringsår. Rättsskyddet uppgår till 5 
basbelopp per tvist och 25 basbelopp per försäkringsår. För båthamnen saknas möjlighet till 
försäkring. Byalaget har därför inrättat en reparationsfond finansierad genom externa 
intäkter vid uthyrning och tecknande av nya bryggplatser. Tillgängliga medel i fonden har i 
huvudsak använts under året för bygget av nya bryggplatser. Byalaget har inga lån eller 
andra förpliktelser.  
  

Avgifter  

Under 2017/18 har medlemsavgiften varit 200 kr per medlem (hushåll). Avgifter för den egna 
båthamnen har varit 500 kr för bryggplats och 200 kr för småbåtsplats. Föreningen är också 
hamnvärd för Sillebottens gästhamn och uppbär hamnavgift om 50 kr per dygn. För 
användning av den närliggande parkeringsplatsen tas ut en frivillig ersättning om 20 kr per 
dag eller 100 kr per vecka. Samma gäller icke medlemmars användning av båtrampen med 
en frivillig avgift om 50 kr.  
 
Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för verksamhetsåret 2020/21. 
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Resultaträkning (kr)   
Intäkter 2019/20 2018/19 Not 

Medlemsavgifter  8 800,00 

 

7 200,00  

Gåvor och bidrag  85 622,00 

 

13 000,00 1 

Båtplatsavgifter  9 600,00 

 

10 700,00  

Övriga verksamhetsintäkter  2 378,07 

 

3 709,55 2 

Intäkt från Café   3 336,96 

 

0  

Upplösning reparationsfond 29 669,38 

 

19 090,62  

Summa Intäkter  139 406,41 

 

53 700,17  

Kostnader    

Verksamhetskostnader  28 904,75 

 

41 311,13 3 

Bank/Försäkring  3 390,55 

 

3 320,00  

Summa Kostnader  32 295,30 

 

44 631,13  

Årets Resultat  107 111,11 

 

9 069,04  
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Balansräkning (Kr)   

 Tillgångar 2020-06-30 2019-06-30 Not 

Byggnad  
135 887,20 

 

135 887,20  

Inventarier  
78 300,00 

 

64 625,00  

Båthamn 
83 722,80 

 

0  

Varulager Café  
318,31 

 

0  

Fordringar  
1 964,55 

 

0 4 

Kassa/Bank  
18 567,05 

 

38 261,98 5 

Summa tillgångar  
318 759,91 

 

238 774,18  

Eget kapital och skulder     

Balanserat resultat  
211 104,80 

 

202 035,76  

Årets resultat  
107 111,11 

 

9 069,04  

Reperationsfond 0 27 669,38  

Summa eget kapital  
318 215,91 

 

238 774,18  

Skulder     

Leverantörsskuld 
544,00 

 

0 6 

Summa skulder  
544,00 

 

0  

Summa eget 

kapital/skulder  

318 759,91 

 

238 774,18  

  

Noter 
1 Se avsnittet ”externa bidrag” 

2 Avser främst Gästbrygga med parkering och båtramp 

3 Inkluderar grusning av parkering (6 071 kr) och Skyltar för Natur- och kulturstigen 

(10 000 kr). Netto drift Byalaget 12 833 kr. 

4 Avser Förskott Inköp Café och kreditering Glassbox (1 000 kr) 

5 Västra Värmlands Sparbank, PayPal, Kontantkassa 

6 Avser inköp av livbojar 
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 Styrelsens underskrifter  
  

Byalagets styrelse har fattat beslut om denna årsredovisning vid ett möte den 11 juli 2020 
och har kallat till årsmöte i byalaget den 22 augusti 2020. Styrelsen vill samtidigt tacka alla 
gamla som nya medlemmar i byalaget för storartade insatser under året. Detta gäller 
givetvis också våra sponsorer och leverantörer som stött byalagets verksamhet.   
  

  

Sillebotten den 11 juli 2020  
   

Eilert Olsen (ordförande) 

 

 

 

Laila Danielsson 

Mikael Adamsson 

 

 

 

Anders Hauge 

Jörgen Nergård 

 

 

Inge Danielsson (kassör) 

  

   
Revisionsberättelse  
Undertecknade utsedda att granska Sillebottens Byalags räkenskaper för perioden 
20190701- 20200630 får härmed avge följande berättelse:  
  

Verifikationer och kassabok har granskats och allt har varit i god ordning och utan 
anmärkning varför styrelsen föreslås full ansvarsfrihet för den tid revisionen har avsett, Vi 
tillstyrker även att årsmötet fastställer styrelsens förslag till nya avgifter och årsredovisning 
för räkenskapsåret.   
  

  

Sillebotten den 22 augusti 2020  
  

  

Kjell- Åke Gunnarsson  
   
  

 

Katarina Hard 
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Bilaga 1  Medlemsförteckning (Röstlängd) 20200630  

Högstakan Sörby Sillebotten 115 Sillebotten 110 

Sillebotten 1:73 Lerstycket 2 Sillebotten 113 

Älgåna Sjötorpet Tallåsen Ostekasen 

Långfors 100 Älghöjden 2  Kottebacken 

Älgåna Långudden Fältataka 31 Älghöjden 1 

Lerstycket 1 Sillebotten 172 Sillebotten 114 

Hansehögen 1 Björkgläntan Sjöstugan 

Jägerud Nya magasinet Tallbacken Myrås 

Långserud Sjöskogen Hult Klubberud 

Solåsen Sillebotten 112  Sillebotten 174 

Logebacken Solbacka Sillebotten 102 

Sillebotten 175 Strandvillan Krypin 

Nyhem Sillebotten 1:79 Fridhem 

Älgåna Intakan Solrosen Myrås Björkebo 

Högstakan Jämnemon Mellanås  
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Bilaga 2  Verksamhetsplan och budget för 2020/21   
  

Enligt Byalagets stadgar ska årsstämman förutom årsredovisningen för räkenskapsåret 
också behandla styrelsens förslag till verksamhetsplan för nästa år.   
 
Styrelsen föreslår att; 

 arbetet med den nya båthamnen färdigställs (sex bryggplatser) 

 investering i utrustning för badplatsen (diskuteras vid årsmötet) 
 
 
Preliminär Budget 2020/21  

Medlemsavgifter  9 000  

Hyra Båtplatser  10 000 

Externa Bidrag  13 000   

Café 8 000 

Övriga Intäkter  2 000  

Summa Intäkter  42 000 

Verksamhet/Drift  14 000   

Bank/Försäkring  3 500  

Avsättning Reperationsfond 4 000 

Summa Utgifter  21 500  

Disponibelt 20 500 

  


