
Sundby Strands Samfällighetsförening 

Styrelsemöte 2020-06-15 

Närvarande: Lars Eriksson (LE), Claes Grebell (CG), Leo Ruostejoki (LR), Jan Frick-Jensen (JFJ), Hans 

Nyberg (HN), Kerstin Borell (KB) (adj), Curth Frendh (CF) (adj) 

1. Mötet öppnas. 

2. Kallelse till mötet godkändes. 

3. Mötesordförande: Lars Eriksson. 

4. Mötessekreterare: Leo Ruostejoki. 

5. Justerare: Jan Frick-Jensen och Hans Nyberg. 

 

6. Ekonomi-/kassarapport (JFJ) 

Två av 2019 års årsavgifter och tre av 2020 års årsavgifter är ännu ej betalda. Fordringarna 
har skickats till Kronofogden för betalningsföreläggande. Maj månads inbetalningar avser 
årets i övrigt resterande avgifter, utdelning från Häradskog (5 480 kr) samt en båtbom och en 
avgift för 2019. Månadens större utbetalningar avser bl a el till kontorsboden och 
parkeringsavtalet med Securitas. Resultatet per sista maj var 377 tkr. Maj månads resultat 
ifjol var 291 tkr. Ökningen förklaras i stort sett av det ökade antalet medlemmar. Saldot på 
företagskontot per den 31 maj är 578 tkr och på fondkontot 459 tkr. 
 

7. Verksamheten 

Sommarvatten: En medlem har vänt sig till styrelsen med ansökan om ersättning för 
sönderfrusna vattenledningar. Styrelsen beslutade via mejlkonversation den 15 maj att avslå 
ansökan om ersättning för sönderfrusna ledningar i den egna anläggningen för 
sommarvatten. Samfälligheten ansvarar endast för ledningsnätet fram till tomtgräns på 
samma sätt som gäller för kommunal VA- och elanslutning. Tomtägaren ansvarar för sin egen 
installation. Medlemmen har gjort en ytterligare ansökan om ersättningen. Styrelsen 
hänvisar till det tidigare svaret då inget nytt tillkommit i ärendet. 
 
KB åtar sig att informera nya fastighetsägare i Åkerby om hur anslutning till sommarvatten 
går till. 
 
Fårhagarna: Ett nytt avtal har tecknats med fårägaren om fårhållningen i våra hagar. 
Beloppsmässigt är det i stort sett oförändrat (ca 25 tkr). Avtalet förlängs med ett år i taget 
om ingen av parterna sagt upp avtalet. Uppsägningstiden för avtalet är ett år. Stängslen har 
reparerats under maj. 900 m nytt stängsel samt ett flertal stolpar har bytts ut. Föreningen 
står för materialet samt 15 tkr av övrig uppsättningskostnad. 
 
Det förekommer att medlemmar klipper upp stängslen för att lättare komma till hagarna.  
Styrelsen påpekar att det naturligtvis är helt förbjudet att göra åverkan på stängslen. Det 
försämrar stabiliteten på en lång sträcka. Om man vill ha en trappa över stängslet kan man 
höra av sig till styrelsen för eventuell uppsättning. 
 
Gräsklippning: Gräsklippningen har utökats i år och fungerar bra.  
 
P-skyltar: De parkeringsskyltar som satts upp på Hjerts Torg och vid Pulkabacken är 
kompletta. Skylten P betyder i sig att parkering är tillåten 24 timmar i följd på helgfria 



vardagar utom dagar före söndag och helgdag. På lördagar, söndagar, helgdagar och dag före 
helgdagar får du parkera under obegränsad tid. 
 
Lekplats på Tegelplan: Byte av sand och därefter följande besiktning skjuts fram till hösten. 
 
Brygga 4: Bryggan är provisoriskt lagad. Kan snyggas till vid en kommande arbetsdag. 
 
Brygga 13: Bryggan skadades då ryckdämpare ej användes. Reparationen är klar, men faktura 
har ej erhållits. Ska debiteras berörda båtägare. 
 

8. Övriga frågor 

Kontorsboden: Ett flertal offerter och prisuppgifter har tagits in för renovering av 

kontorsboden. CF visade materialkostnader och arbetskostnad för anlitande av Veterankraft. 

Styrelsen har gått ut med en förfrågan till medlemmarna om att göra det i egen regi. Ännu 

har ingen anmält sig. Inriktningen nu är att åtgärda taket och att se om väggarna går att fixa 

till på ett enklare sätt. Viktigt att budgeten hålls. Tas upp igen på nästa möte då även CF 

kallas. 

 

One.com: Vår hemsidesleverantör har förvarnat om att deras tjänstepaket kommer att 

förändras. Om man ingenting gör hamnar man automatiskt i ett nytt paket. Vi avvaktar 

ytterligare besked om förändringen innan vi tar beslut om någonting behöver göras. 

Kostnaden rör sig kring 500 kr. 

 

Swish: JFJ fick i uppdrag att kontakta Roseana för att lägga upp föreningens swishnummer på 

hemsidan. Numret är 123 474 78 46. 

 

Vägslänter mm i Åkerby: Vattenfall har återställt marken längs Sundby Allé efter nedläggning 

av kabel. Snyggt och fint. Ett mindre område vid bodarna åtgärdas av styrelsen. 

 

Hundar vid badplatser: Styrelsen påpekade att det ej är tillåtet att rasta hundar på våra 

badplatser. CG åtog sig att skaffa fram hundförbudsskyltar. 

 

Motorfordon på gångvägar: På förekommen anledning påpekade styrelsen att det ej är 

tillåtet att köra motorfordon på våra gångvägar. Endast gångtrafik och cyklar är tillåtna. Det 

är ej heller tillåtet att parkera vid baden, bryggor eller pumphus. LE kontaktar SEVAB m fl för 

att höra om det är möjligt att hålla befintliga bommar låsta sommartid kompletterat med 

stora stenar. Viktigt att service- och utryckningsfordon kommer fram.  

 

Presentation: Mötet avslutades med en kort presentationsrunda inom den nya styrelsen. 

 

9. Nästa möte 

Måndag 3/8 kl. 19.00. 

 

Mötet avslutas 
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Underskrifter: 

 

 

 

_________________________________  _______________________________ 

Lars Eriksson, ordförande   Leo Ruostejoki, mötessekreterare 

 

 

 

_________________________________  _______________________________ 

Jan Frick-Jensen, justerare   Hans Nyberg, justerare 


