
Sundby Strands Samfällighetsförening 

 

Styrelsemöte 2021-01-25 

Närvarande: Lars Eriksson (LE), Lars-Olof Gustafsson (LO), Claes Grebell (CG), Leo Ruostejoki (LR), Jan 

Frick-Jensen (JFJ), Hans Nyberg (HN), Göran Edbom (GE), Kerstin Borell (KB) (adj), 

1. Mötet öppnas. 

2. Kallelse till mötet godkändes. 

3. Mötesordförande: Lars Eriksson. 

4. Mötessekreterare: Leo Ruostejoki. 

5. Justerare: Claes Grebell och Lars-Olof Gustafsson. 

 

6. Från föregående protokoll 

Soffan (konstverket) vid Hjerts Torg: Kontakt har tagits med Strängnäs 

Kommun/Kulturkontoret för att klargöra ansvarsfördelningen kring skötseln. Samfälligheten 

ska sköta gräsklippning och sly- och vassröjning runt alla konstföremål på Konstpausleden 

som står på GA7 och GA8, som är föreningens förvaltningsområde. Kommunen ansvarar för 

reparationer av konstföremålen. 

 
Förstärkning av bryggor: Bryggkanterna på en del bryggor måste förstärkas för att klara av 
båtbommarnas påfrestningar. Medel (30 tkr) finns avsatta i årets budgetförslag. För att hinna 
utföra arbetet under isläggning och före båtsäsongen kontaktas snickare redan nu. 
Kostnaden får högst uppgå till de avsatta medlen i budgetförslaget. 
 
 
Ianspråktagande av samfällighetens mark vid nybyggnation: Styrelsen har godkänt 
förfrågan om bygglov. De synpunkter som styrelsen haft har beaktats i bygglovet.  
 
Vattendammen och diken på Sundby Äng: Styrelsen har diskuterat föreningens ansvar för 

dagvattendammen och dikena. Efter kontakt med kommunen konstateras att det långsiktiga 

ansvaret för drift och säkerhet ligger på kommunen. Diskussion pågår mellan kommun och 

exploatör om hur dammen ska färdigställas bland annat med avseende på säkerhet. När de 

har rett ut sina inbördes ansvarsförhållanden kommer vi att bli informerade. Inga åtgärder 

förväntas från vår sida. Jonathan Lövstaf på ESEM (VA-huvudman) är kontaktperson. 

  

7. Ekonomi-/kassarapport (JFJ) 

Två av 2019 respektive 2020 års årsavgifter är ännu ej betalda. Fordringarna har skickats till 
Kronofogden för betalningsföreläggande. Dessutom är en förfallen faktura avseende skador 
på brygga (2 100 kr) ej betald vid årsskiftet.  
 
Helårsresultatet är -12 tkr. De huvudsakliga orsakerna till den negativa budgetavvikelsen är 
oförutsedd pumpreparation (78 tkr), högre kostnader för reparation av fårstängsel än 
planerat (28 tkr) och merinvesteringen avseende kontorsboden (12 tkr). Framtida 
underhållskostnader för pumpar och fårstängsel kan täckas av fonderade medel.  



 
Saldot på företagskontot per den 31 december är 194 tkr och på fondkontot 459 tkr. 
  

8. Verksamheten 

Förslag till budget 2021: Kassören föredrog förslag till drift- och investeringsbudget samt 
underhållsplan med tillgångsförteckning för 2021. Styrelsen beslöt lägga fram förslagen (med 
eventuella marginella justeringar) för årsmötet. 
 
Planering inför årsmötet 2021: Diskuterades alternativa årsmötesscenarier utgående från 
rådande pandemisituation. De alternativ som diskuterades var digitalt möte, poströstning 
och att skjuta upp mötet till en senare tidpunkt. Styrelsen beslutade att årsmötet ska 
genomföras via poströstning. LO och CG fick i uppdrag att utarbeta förslag till 
processbeskrivning för genomförandet. 
 
Leo Ruostejoki reserverade sig mot beslutet om poströstning. 
 
Försäljning av bryggplatser: Vid inventering har konstaterats att det kan finnas ett antal 
bryggplatser som kan säljas till medlemmar som inte har bryggplats idag, dvs. i första hand 
Åkerbyområdet och Sundby Äng. Först ska platserna ytterligare inspekteras avseende 
vattendjup. Försäljning planeras till våren. 
 
Översyn av bryggpålar: Beslutades skjuta upp till nästa år med en grundligare inventering. 
 
Belysning i pulkabacken: Önskemål har inkommit från medlem om belysning i pulkabacken. 
Styrelsen har inte för avsikt att stå för installation och kostnader i föreningens regi. Däremot 
har vi inget emot om kommunen vill ordna belysning med utnyttjande av samfällighetens 
mark och samarbetar gärna med kommunen i tillämpliga delar. 
 
Gallring av skog bortom Sundby Strandväg 59: Önskemål har inkommit från medlem om 
gallring av sly på den remsa som tillhör samfälligheten. Slyröjning kommer att ske. 
 
Inköp av båtbommar för vidare försäljning: Förfrågan har inkommit från Toresunds 
Fastigheter om vi är intresserade av att köpa ett tiotal båtbommar för vidare försäljning. Vi är 
ej villiga att fungera som säljande mellanhand. Vi upplåter gärna ”annonsplats” på vår 
hemsida om Toresunds Fastigheter själva vill sälja båtbommarna. Alternativt tar vi emot 
bommarna gratis för vidare försäljning. 
 
Avtal klippning grönytor: Avtalsförslag avseende klippning av samfällighetens grönytor 2021 
har inkommit från Ekhagens Jord och Fastighetsskötsel. Beslutas ingå avtal enligt förslaget. 
 
Bygglov bastu: Föreningen har fått en förfrågan om yttrande avseende ansökan om bygglov 
för tillbyggnad av brygga samt nybyggnad av sjöbod/bastu gällande fastighet Toresunds-
Sundby 1:234 (Strandvik adress Brogatan). Den har lämnats utan erinran. 
 

9. Övriga frågor 

Uppsägning av post som valberedare: Styrelsen noterar att Sandra Östman den 9 november 

avsade sig sin post som valberedare. 

 



Struktur hemsida och mejl: Diskuterades förbättringar av hemsidan. Inför årsmötet ska 

någon form av chat eller ”frågor & svar” undersökas. En egen flik för sommarvattnet 

planeras. Vid byte av personer är det viktigt att lösenord och it-accesser ändras. 

 

10. Nästa möte 

Måndag 1/2 kl. 18.00. 

 

Mötet avslutas 

 

 

Styrelsemöte 2021-01-25 

 

Underskrifter: 

 

 

 

_________________________________  _______________________________ 

Lars Eriksson, ordförande   Leo Ruostejoki, mötessekreterare 

 

 

 

_________________________________  _______________________________ 

Claes Grebell, justerare   Lars-Olof Gustafsson, justerare 


