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Styrelsemöte 2019-05-13:  

 
Närvarande: Lars Eriksson (LE), Ralf Svedberg (RS), Göran Edbom (GE), Claes Grebell (CG),    
Maria Lindgren (ML), Curt Frendh (CF), L-O Gustavsson (LO), Kerstin Borell (KB) 
 

 
1. Mötet öppnas.  
2. Kallelse till mötet godkändes.  
3. Mötesordförande: Lars Eriksson 
4. Mötessekreterare: Maria Lindgren  
5. Justerare: Curt Frendh, Claes Grebell 

 
 

6. Från föregående protokoll:  
 
Anläggande av gångstig fram till geten intill barnbadet: Blankett till kommunen inskickad. Stigen är 
tänkt att beläggas med flis. (KB). 
Inventarieförteckning: Frågetecken beträffande eventuellt tidigare inköp av dator/skrivare, som i 
så fall skulle ha inköpts för några år sedan. Oklart om denna utrustning inköpts eller ej. Utreds 
vidare.  (RS och KB). 
Inventarieförteckningen ska också gås igenom för att göra en avskrivningsplan för bland annat 
bryggor och sjövattenpumpar. (RS och LE). 
Verksamhetsplan: Aktiviteter som står på årets ”att göra-lista” bör först och främst planeras in. 
Sammanställning av listan utdelad. (ML). 
Utredning av farthinder: Kommunen har hänvisat frågan till Stallarholmens vägförening som 
meddelat att man tar frågan. Inledningsvis ska det göras en trafikmätning på Sundby Hagväg och 
Torparängsvägen. Inte klart när denna genomförs. Därefter återkopplas för fortsatt dialog. (ML).  
 

7. Ekonomi – kassarapport: 
Kassörens rapport per 2019-05-13: 
 
Inbetalningarna av medlemsavgifterna fortsätter. Efter 3 veckor saknas fortfarande 4 betalningar, 
varav 2 härrör från kroniska sena betalare och 2 är avgifter från ett företag med ett par osålda 
fastigheter. Samtliga dessa går till betalningsföreläggande inom kort. 
Dagens saldo på kontot är ca. 492.000 kr. Den beslutade avsättningen till underhållsfonden på 
25.000 kr kommer nu att överföras från driftskontot, med nytt saldo på 467.000 kr. Fondkontots 
saldo kommer då att uppgå till ca. 433.000 kr. 
 
Rörelseresultatet per den 30 april 2019 uppgår till ca. 256.000 kr, jämfört med 164.000 kr samma 
period 2018. Främst beroende på 3 veckors tidigare fakturering i år.  
 

8. Verksamheten:  

Städdagen 5/5 avlöpte i stort sett enligt plan. Det blev en hel del avfall att köra bort, vilket ett par 
styrelsemedlemmar fick göra i efterhand, vilket tog ett par dagar i anspråk. Inte optimalt. Till nästa 
städdag bör övervägas att ta in en container. Som alternativ skulle man också kunna se över 
möjligheten att hyra in personal från t.e.x. Samhall, efter kostnadsförfrågan.  
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Kontorsboden: Kommunen begärde komplettering av inlämnat bygglov, uppgiften var redan 
inlämnad, men lämnades igen. Ritningen över bodarnas placering bör också ändras. Bodarna ligger 
egentligen felplacerade i nuläget och förrådsboden bör lyftas och vändas för att underlätta då 
vassbåten ska köras ut och in i boden. (CF) 

När bygglovet är klart måste abonnemang för el beställas. Kan förmodligen göras under 
sommaren. Tills vidare har löst liggande elskåp med tillhörande kablar flyttats in i förrådsboden. 
Takstolar/ sadeltak och tegelpannor ska också upp. Takstolar kan ev. beställas färdiga. Utvändig ny 
panel ska också sättas upp och målas.  

Kontorsboden behöver också städas av, men det får ske efter att takstolar e.t.c. kommit på plats. 
Det finns 5 uppsättningar nycklar. Lasse, L-O, Ralf och Curre har varsin uppsättning. Ytterligare en 
extrauppsättning finns.  

Förfrågan från medlem: Medlem har via Lasse kommit med förfrågan om det finns möjlighet att 
köpa, alternativt hyra, en bit mark som gränsar till dennes fastighet. Bland annat på grund av oro 
att den angränsande markbiten används som ”parkeringsplats” för bilar. Styrelsen kan inte sälja, 
hyra ut, eller på annat sätt överlåta samfällighetens gemensamma mark. Däremot kan möjligheten 
till att parkera på allmän grönyta begränsas genom att t.e.x. lägga dit några större stenar.  

Mail från medlem gällande hundar: Inom samfällighetens område gäller samma regler som i hela 
Strängnäs kommun: Hundar ska vara kopplade inom stadsplanelagt område. Information om 
reglerna läggs in på hemsidan.  

Mail från medlem gällande parkering av fordon inom samfällighetens område: Även här gäller 
samma parkeringsregler som för all annan kommunal gatumark i Strängnäs. Hemsidan uppdateras 
med informationen. 

Mail beträffande olägenhet med kråkor/ kajor i stort antal: Skyddsjakt efterfrågas. Frågor och 
beslut om skyddsjakt handläggs av Strängnäs kommun. Medlem ombedes kontakta kommunen 
med frågan. Eventuella kostnader kan faktureras samfälligheten/ Ralf Svedberg.  

Boulebana vid grusplanen, Tegelplan: Det har framkommit önskemål om att få iordningställa en 
boulebana och bilda en boulegrupp inom samfälligheten. Några medlemmar har anmält intresse 
och är i färd med att ta fram ett förslag till utformning och upplägg. Lämplig plats är den oftast 
outnyttjade, och tidvis tråkigt ogräsbevuxna, grusplanen vid Tegelplan. Återkommer när förslaget 
är mer konkret. (KB). 

Brygga vid lilla barnbadet: I dåligt skick, enligt mail från medlem. Vissa brädor verkar vara ruttna 
och man riskerar att trampa igenom. Några brädor byttes föregående säsong. Kan vara så att det 
behöver bytas fler. Även fästet till bryggan ser ut att ha hamnat ur läge. Inspektion av bryggan görs 
för att avgöra vad som bör göras nu till sommaren och vad som kan tas omhand efter säsongens 
slut. (GE).  

Markförbättring invid större badet: Gräsplätten intill badstranden är ojämn, gropig och med 
traktorspår. För att underlätta gräsklippning bör marken jämnas till och gropar fyllas ut med jord. 
Förfrågan skickad till kommunen. Inget görs förrän denna besvarats. (LO). 

Rensning av bäck ner mot Hjerts torg. Gjordes för hand, i möjligaste mån, i samband med 
städdagen. Inspekterad efter städdagen och det tycks vara tillräckligt bra tills vidare. Om det 
senare behöver göras något mer med maskinell hjälp får utvisas. Även rensning av diken för 
dagvatten kan behöva göras framöver och bör också tas upp som en punkt i underhållsplanen.  
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9. Övriga frågor: 

Valberedningen har önskat en egen mailbrevlåda. Fixat och mailadressen ligger på hemsidan.   

Valberedningen meddelar också att man önskar besked från nuvarande styrelse vilka 
styrelseledamöter som har för avsikt att ställa upp för omval till nästa år, eller ej. Besked önskas 
redan innan midsommar.  

Stämning inlämnad mot Sundby strands samfällighetsförening:   

En stämning mot Sundby strands samfällighet har lämnats in av Torsten Resar. (Klander mot 
stämmobeslut). Styrelsen har beslutat att anlita en jurist som kommer att föra samfällighetens 
talan. Samfällighetens kostnader för den juridiska prövningen kommer att belasta föreningens 
kassa. I nuläget är ärendet inlämnat för juridisk prövning. Ärendet handläggs av Nacka Tingsrätt, 
mark- och miljödomstolen.  

 

Bilaga: Stämning  

 

10. Nästa möte: 

Måndag 24/6 kl. 19.00. Kontorsboden  

 

Mötet avslutas 

  

 

 

 

Styrelsemöte 2019-05-13 

Underskrifter: 

  

 

 

 ____________________________         ____________________________ 

Lars Eriksson, ordförande      Maria Lindgren, mötessekreterare 

 

 

_____________________________            ________________________________ 

Curt Frendh, justerare   Claes Grebell, justerare   


