








Ornofarjans Samfallighetsforening 
716418-5907 

2(9) 

Ekonomi 

Samfalligheten hade vid arets slut en balansomslutning om 10 715 707 kronor. Verksamheten gjorde 
en forlust med 448 004 kronor. Forlusten beror pa att intakterna har minskat med 926 000 kr, vilket i 
huvudsak beror pa minskat anslag med 853 000 kr fran trafikverket. Det minskade anslaget beror pa 
den vinst vi gjorde 2017. En vinst minskar kommande ars anslag och en forlust okar nasta ars anslag. 
Entreprenadkostnaderna har okat med 1 312 000 kr framst beroende pa okade branslekostnader samt 
upprakning enligt avtalet. 

Sammanlagt blir detta en negativ effekt pa 2 238 000 kr, tack vare att vi lyckats sanka ovriga 
kostnader, sa stannar forlusten pa 448 000 kr, vilken foreslas overforas till arets balanserade resultat. 

For ovrigt hanvisas till bifogad resultat- och balansrakning. 

Styrelsen foreslar en oforandrad andelsavgift for 2019 a 750 kr/andel 

Foreningens ekonomi har hanterats av ALKAB, (Anna Lindstrom Konsult AB), ett samarbete som 
fungerat mycket bra. 

Taxor och avgifter 

Taxer och avgifter ar avhangiga storleken pa bidragen fran Trafikverket. Med nuvarande bidragsniva 
forutsatts biljett- och fraktintakter svara for minst 20 % av de totala intakterna. 

Trafikverkets anslag 

Driftbidraget fran Trafikverket uppgick ar 2018 till 19 727 370 kr. 
For ar 2019 har styrelsen forhandlat fram ett driftbidrag omfattande 20 449 677 kronor inklusive 
slutavrakning for 2018. 

Farjelagen 

Programmet for kontinuerligt underhall av farjelagena ligger fast. Reparationer gors lopande. 
Ramperna borjar bli slitna och ar i behov av byte/renovering 
Under langre perioder har det varit stora skillnader pa vattennivaerna. Hog vattenniva medfor att det 
blir stora svarigheter att kora pa och av farjorna. Samfalligheten och OSAB paborjade 2018 ett 
atgardsprogramfor att pa sikt avhjalpa de problemen. 
Samfalligheten har fatt ok av Trafikverket att under 2019 paborja projekterings- och utredningsarbete 
for att ta fram en plan och budget for hur de arbetena skall genomforas. De nu framtagna uppgifterna 
indikerar en kostnad pa mellan 15 - 20 miljoner kronor. 

Pa olika hall pagar en diskussion om farjelaget pa fastlandet. Flera viii att det skall flyttas for att slippa 
den tunga trafiken genom Dalaro och de framkomlighetsproblem som finns vid hamnplan i Dalaro. 
Samfalligheten foljer och deltar i den diskussionen. 

Turlistor/bokning 

Styrelsens ambition ar att oka antalet turer och anpassa trafiken efter de behov som fastboende och 
fritidsboende har. Antalet turer har under 2018 okat med narmare 200 jamfort med 2016. 
Telefonbokningarna har liksom tidigare fungerat utmarkt. Da bokningen nu till overvagande delen 
genomfors via webben har telefontiden for bokning ytterligare minskat. 
Utveckling och implementering av Bookit har under 2018 fortgatt, en anpassning till bilregistret aterstar 
vilket kommer att innebara att fordonens ratta matt kommer att framga, darmed kommer ratt avgift att 
kunna tas ut och en ny taxa inforas for att minska antalet nivaer pa avgifterna. 

Bokningssystemet har under aret fungerat bra och har haft betydligt farre problem. 
En ny EU-forordning tradde under aret i kraft, GDPR, vilket har kravt en rejal arbetsinsats for 
utveckling av system och rutiner. Information om GDPR gick ut under aret. 

Vi har utvecklat bokningssystemet sa aven vara foretagskunder kan boka via internet. 
Vid anvandandet av partibiljett ar det numera mojligt att avboka resan och fa den tillgodo. 












































