
Styrelsen för Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening (PSV) 

verksamhetsberättelse för 2014 - 2015. 

PSV är en samfällighet bildad 1977 och består av 321 hela andelar i Svenstorp GA:1 (2 tennisbanor, 

347.000 kvm mark m.m.) fördelade på 361 fastigheter varav  färre än 10 f.n. är obebyggda. 

Delägandet för medlemmarna är f.n. avgiftsfritt. Läs mer på www.psvsamf.se ! 

Härmed avger styrelsen sin berättelse över föreningens verksamhet från den 27 juli 2014 till 

årsstämman den 26 juli 2015. 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda ordinarie möten. 

En ny plats för Mobilmastetablering har hittats i en skogsridå på Varan 9:52, ca 200 m söder om väg 

115 i höjd med f.d. Skoogs Åkeri. Markägaren Kurt Green, Samhällsbyggnadskontoret och Telia 

Radionätplanering har samtliga sagt preliminärt OK. Den 28.e maj gjordes en 1.a besiktning av 

området med Telias entreprenör som rapporterar till Telia för beslut att ansöka om Bygglov. 

Bedömningen är att Masten kan vara i drift hösten 2016 vid normal behandling av ärendet. 

Löpande kontakter och möten har hållits med ToGK som arrenderar ett större markområde av PSV 

och som enligt avtal erbjuder medlemskap för PSV.s förturskö. Löpande kontakter har hållits med 

SVEPEVA som har skötselansvaret för vägar och PSV.s mark, som ej arrenderas av ToGK. 

Under budgetåret 2014 har förmedlats 11 (18) golfmedlemskap i ToGK till PSV medlemmar. Hittills 

under 2015 har förmedlats ytterligare 2 medlemskap. Bogsprötsgränd 2-24 samt Kabyssgränd har 

rätt till en plats per fastighet (lagfaren fysisk ägare), övriga medlemmar har rätt till två platser. 

Grustennisbanorna drivs som tidigare med hjälp av banarbetare och administration från ToGK, 

hyresintäkter, 100.- per speltimme, och Sponsorer samt ideellt arbete från styrelse medlemmar. 

Omsättningen för tennisen under budgetåret har varit 113.900 kr (99.850). inkl. sponsring. 

Tennisskolan för ungdomar, under ledning av Bill Linder, hade ca 150 deltagare under säsongen. 

Det ekonomiska utfallet för budgetåret visar på ett överskott om 71.407 kr (67.637). Av föreningens 

medel är 477.203 kr (369.000) placerade på kapitalkonto med bättre ränta.  

Styrelsen har 2015 engagerat sig i frågan för en framdragning av Fiber till fastigheterna i området. 

PSV medlemmar rekommenderas anmäla sitt intresse på www.stadsnat.bjarekraft.se . 

Hemsidan,  PSVSAMF.SE,   uppdateras löpande. Där kan medlemmar och andra berörda ta del av 

info om föreningen såsom pågående ärenden, golfkön, historik, markområden och avtal samt 

näraliggande frågor gällande detaljplaner, byggregler etc.  

Torekov den 23 juni 2015. 
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