
 

 

Styrelsemöte Sundby Strands Samfällighetsförening  

Protokoll 
Datum: 2021-04-07 

Plats: Sundby Strandväg 49 

Deltagare: Lars Eriksson (LE), Lars Olof Gustafsson (LO), Angela Kübek (AK) 

Jan Frick-Jensen (JF), Camilla Johansson Kühne (CJK), Kerstin Borell (adj). 

 

Ej närvarande: 

Leo Ruostejoki (LR) 

Göran Edblom (GE) 

 

 

Dagordning 
 

1. Mötet öppnas 

2. Kallelse till mötet godkändes 

3. Mötesordförande: Lars Eriksson 

4. Mötessekreterare: Camilla J Kühne 

5. Justerare: Angela Kübek och Lars Olof Gustafsson 

6. Föregående protokoll godkändes utan kommentarer. 

 

7. Ekonomi-/kassarapport 

JF redogör för ekonomin för årets tre första månader.  Intäkter kommer under maj månad i form av 

medlemsavgifter. Ärende hos kronofogden kvarstår. Ekonomin är sund och stabil. 

 

8. Grönytor  

- Bortforsling av ris 

Förfrågan skolklass för uppdrag av ihopsamlande av ris skall ske, samt fokus på städdag. 

Uppdrag entreprenad för bortforsling pågår. 

 

- Är alla entreprenörer vidtalade (gräsklippning, kantklippning, slyröjning) 

Uppdraget är färdigförhandlat. Kopia på uppdragsbeskrivning skall skickas till JF. 

 

- Städdag? 

Styrelsen beslutar att kalla till en ny städdag skall den 9 maj. Information skickas ut ca 14 

dagar före, med tydliga Coronarestriktioner samt samlingsplats och tid. 

 

9. Fårhagar 

- Reparation av stängsel 

Underhållsarbetet påbörjades under 2020 och fortsätter löpande under 2021.  

 

- När kommer fåren? 

Om väder och bete tillåter kommer fåren så tidigt som möjligt under maj månad. 

 

10. Sommarvatten 

- Datum 

Sommarvatten slås på den 8 maj.  

 

- Process och eventuell hjälp 



 

 

Information med tydliga instruktioner till medlemmarna skickas ut i samband med kallelsen 

till städdag ca 14 dagar före. Ingen extra hjälp med att lufta rör krävs i samband med 

påslagning av vatten. Eventuellt behöver en extra kompressor användas, dvs två istället för 

en. Vattenansvarig ser till att allt nödvändigt finns på plats vid tidpunkten. Instruktionen 

gällande sommarvatten som ligger på Samfällighetens hemsida skall byta till en mer tydlig 

och lättfunnen plats för att underlätta för medlemmarna. 

 

11. Bryggor 

- Direktiv för bryggplats/marina utredningen 

LO får i uppdrag av styrelsen att skriva direktiv för bryggplats/marina utredningen. Den 

förväntas vara klar under maj månad. Styrelsen kontaktar Sandra Wilson som uttryckt 

intresse att driva utredningen för att ge henne uppdraget att leda arbetet utifrån de direktiv 

som tas fram. 

 

- Uthyrning av samfällighetens platser? 

Det finns 12–15 platser som samfälligheten äger. Diskussion förs kring en eventuell tillfällig 

uthyrning av dessa under sommarmånaderna (förslagsvis juni till oktober) för en symbolisk 

summa och möjlig lottning om många visar intresse. Uthyrningen med tillhörande 

ansvarsfrågor regleras av hyreskontrakt. LO får i uppdrag att ta fram förslag. Styrelsen tar 

beslut under första delen av maj månad via mail/telefonmöte. 

 

12. Bad och lekplatser 

- Placering av nya lekplatsen 

Styrelsen beslutar att bästa platsen för lekplats är på Åkerbyslingan-sidan. Förslagsvis vid 

skogen i närheten av gångväg. Slutgiltigt beslut för exakt plats överlåtes till arbetsgruppen 

som också bor i anslutning till delen där lekparken skall byggas. Styrelsen finner också att fler 

lekplatser kan komma i fråga i framtiden, allteftersom fler familjer flyttar till området. 

 

- Arbetsgrupp för att färdigställa lekplatsen 

Styrelsen ger AK i uppdrag att bilda arbetsgrupp och leda arbetet för färdigställande av 

lekpark. AK får också i uppdrag att engagera entreprenör för utgrävning och fyllning av flis 

alternativt EU-sand, för både den nya lekplatsen och för upprustning av bestående lekplats 

vid Tegelplan. 

 

13. Kontorsboden 

- Statusrapport 

Under 1-2 veckan i maj startas den sista delen i uppfräschning av kontorsboden som får 

träfasad. Genom god förhandling har Samfälligheten fått behålla 2020 års priser för material 

och arbete. Även på marken utanför boden har åtgärder utförts av Malmby Lantbruk.  De 

tegelstenar som fortfarande finns till medlemmarnas förfogande får ligga kvar under 2021, 

för nytt beslut om åtgärd under 2022. 

 

14. Övriga frågor 

- Inspektion av lekplatser 

När den nya lekplatsen står färdig, skall en inspektion av samtliga lekplatser genomföras 

tillsammans med en besiktningsman. Styrelsen begär in skarp offert för beslut i projektets 

slutfas. 

 

- Skadegörelse på samfällighetens växter och mark. 

Polisanmälan är gjord och utredning pågår. I dagsläget inget nytt. 

 

 



 

 

- Information om anmälan av medlemmars email-adresser.  

KB informerar styrelsen om att vi nu når 201 medlemmar via mail och styrelsen skall arbeta 

med att fler medlemmar anmäler sin e-mailadress på hemsida. 

 

- E-faktura för medlemsavgift 

Styrelsen diskuterar möjligheten till e-faktura från och med 2022. Frågan bordläggs till slutet 

av Q3, 2021, då ett mer konkret förslag skall tas fram och erbjudas till medlemmarna. 

 

- Status Gäss ”fågelskrämmor” 

Som ett led i att värna om föreningens badplatser från de stora flockar gäss som skräpar ner 

har två par fågelskrämmor köpts in. Glädjande nog kan styrelsen redan konstatera att de visar 

på resultat. Gässen stannar i vattnet eller drar sig mot andra delar för att få tillgång till 

strandkant. 

 

- Adminfrågor  

Styrelsen ger CJK i uppdrag att uppdatera uppgifter på hemsida, samt en korrekt överlämning 

sker för sekreterarrollen.   

 

15. Nästa möte sker måndagen den 24 maj, klockan 19:00.  

 

16. Mötet avslutas 

 

Signaturer: 

 

 

_________________________________      _________________________________                                       

Lars Eriksson, Ordförande   Camilla Johansson Kühne, sekreterare 

 

 

 

__________________________________  _________________________________ 

Angela Kübek, justerare   Lars Olof Gustafsson, justerare 

    

 


