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Styrelsemöte 2019-10-14:  

 
Närvarande: Lars Eriksson (LE), Claes Grebell (CG), Lars Olof Gustavsson (LO), Ralf Svedberg (RS),    
Maria Lindgren (ML), Curt Frendh (CF), Göran Edbom (GE), 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. Utvärdering städdag 13/10:   
Städfogdarna från flertalet städområden har lämnat utförlig och bra avrapportering. Det allmänna 
intrycket är att det var färre deltagare än vanligt. ”Det lägsta någonsin”, rapporterades från ett 
område, och det kan gälla för flera ställen. Å andra sidan hade mycket förarbetats och skett med 
maskinell hjälp via entreprenör denna gång. Därmed var det inte mer att göra än att det klarades 
av på det antal närvarande medlemmar som deltog. Påpekades dock att det är synd att inte fler 
visar större intresse för att ställa upp och hålla området fint och vårdat. Det är ofta i stort sett 
samma medlemmar som deltar på städdagarna, och andra som aldrig närvarar. 
Konsekvensen av mindre eget arbete är att vi hyr in mer professionell hjälp via entrepenörer. Detta 
medför en ökad kostnad som påverkar årsavgifterna. I vart fall kan man inte räkna med att 
avgifterna ska sänkas.  
 
Vid städfogdarnas avrapportering framställdes vissa önskemål och frågor:  
Man vill röja mer sly på den sanka delen i början av området, och också på ett mindre parti uppåt 
Granviksslingan. Efterfrågades om det finns gemensamma maskiner/röjsåg i föreningens ägo för 
detta ändamål. Det gör det inte. Beslutades istället att vi hyr in entreprenör som fixar detta vid 
lämplig tidpunkt under året. Slyröjning vid sankmarken sker vintertid, då marken är frusen, och det 
mindre partiet röjs under period då växtligheten är under tillväxt. (LE) 
 
Önskemål om att den allmänna kantklippningen i området som görs ett par gånger/ år ska 
tidigareläggas så att den första klippningen sker tidigare på försommaren, och den sista tidigare på 
sensommar/ höstkanten. Ändras enligt önskemål till nästa säsong. (LE) 
 
Ruttet träd har fallit vid Hjerts Torg. Önskas dialog om trädvårdsstrategi, säkerhet etc. (LO)  
 
Önskemål om fler papperskorgar har hänvisats till kommunen.   
 

7. Bryggor  
Det har konstaterats att det uppstått skador på vissa bryggor på grund av att båtägare inte förtöjer 
med ryckutjämnare enligt föreningens Bryggregler. Bland annat på brygga 13 har delar av bryggans 
kant slitits loss på grund av detta. Kollas upp vilka som äger dessa båtplatser (RS) och meddelar   
båtägarna att de snarast måste vidta åtgärder. (ML) Det finns också andra båtägare som bör 
uppmärksammas på hur båten ligger förtöjd vid bryggan och att de bör se över sin båt. (LE) 
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För övrigt måste alla båtar tas upp till vintern och därefter får fortsatt diskussion om skador och 
reparationer följa.  
Flera bryggor är också i lite sämre skick. Bland annat bryggan till ”Lilla badet” verkar ha en rutten 
påle. Badstegarna har också dåliga/ ruttna steg. Görs en sammantagen översyn av samtliga bryggor 
och badstegar till våren.  
  

8. Ekonomi – kassarapport: 
Kassörens rapport per 2019-10-14 
Inget nytt om de 4 resterande årsavgifterna för 2019 som ligger hos Kronofogden.  
Saldot på företagskontot är ca. 347.000 kr och på fondkontot ca. 433.000 kr.  
 
Budgeterade kostnader för helår 2019 är 358.000 kr, varav 192.000 kr ”förbrukats” per den 30 
september. Härmed finns ca. 166.000 kr kvar mot budgeten för kommande kostnader för 2019.  
Ställt mot saldot på företagskontot på 347.000 kr finns f.n. en ”reserv” på ca. 181.000 kr som ska 
täcka alla kostnader fram till maj 2020, då nya avgifter börjar trilla in.  
Preliminärt rörelseresultat per den 30 september uppgår till ca. 201.000 kr. 
 
Ekonomin i samfälligheten får betraktas som betryggande.  
 
 

9. Verksamheten:  

”Att göra-listan” – genomgång: Flera punkter kunde sättas på ”grönt”/ klara. Några punkter 
kvarstår som ”gula”/ pågående: 

Kontorsboden: Indragning av el. Verkar vara trögt att få klarhet i när arbetet kommer att kunna 
utföras. Kontakt tas med Vattenfall för närmare besked. (LO) 

Fårstängsel: Vissa åtgärder har gjorts, annat återstår. Fortsatt kontakt och dialog med fårbonden 
pågående. (LE) 

Gräsyta Tegelplan: Gräs har såtts. Verkar som att det fläckvis inte grott så bra. Får ses över och 
kompletteras till våren.  

Lekplats Tegelplan: Avvaktar arbete via entreprenör, Gesta. (LE) 

Fundament stensoffan: Avvaktar arbete via entreprenör, Gesta. (LE) 

Gångstig i skogen, bakom husen. Ska beläggas med stenmjöl. Inväntar entreprenör. (LE) 

Trafikmätning – utredning om ev. farthinder: Trafikmätning har utförts på Sundby Hagväg under 
perioden 25/9 – 3/10 via kommunen/ Stallarholmens vägförening. Även Torparängsvägen ska 
mätas. Enligt uppgift påbörjas detta v. 42. (ML) 

 

Avstängning sommarvatten 20/10: Det är ett tidskrävande jobb och man behöver vara ett antal 
personer som hjälps åt. I år är det ett par medhjälpare i ”Sjövatten-gruppen” som inte kan delta vid 
avstängningen och i och med att gruppen redan är fåtalig så blir det svårt att klara det med 
återstående bemanning. Informationsbrev om detta har gått ut och ett par medlemmar har anmält 
sig som ”vikarier”, men det skulle behövas fler. Vi får se om det dyker upp ytterligare några under 
veckans lopp.  

Fortsättningsvis kommer avstängning- och igångsättning av sommarvattnet att samordnas så att 
detta infaller på samma dag som höst- respektive vårstädningen. Det bör då finnas förutsättning 
för att fler kan delta som medhjälpare med vattnet och rycka in om det fattas folk.  
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Diskuterades också om det skulle behövas ytterligare någon/ ett par personer som har mer 
kännedom om pumpar etc. Som det ser ut nu är det endast en person, Sjövattenansvarige, som 
har den kunskapen. Kan ses som ett riskmoment. Kontakt tas med sjövattenansvarige för dialog 
och inhämtande av synpunkter. (ML) 

 

Björk som fallit vid Hjerts Torg: Den ruttna björken är nu helt nertagen och ska köras bort 

Avjämning mark invid barnbadet och Geten: Har tidigare diskuterats att fylla ut med jord för att få 
en jämnare och mer lättframkomlig yta. Tveksamt om det är ett bra alternativ, då marken är sank. 
Nu har man klippt ytan men det är risk för att det uppstår djupa spår i marken vid fortsatt klippning 
om man lägger på jord. Att istället fylla ut med flis skulle kunna vara ett bättre alternativ. Fråga om 
kostnad. Kollas upp med Skäggesta. (LE) 

 

10. Övriga frågor: 

 

Lagfarten för Toresund Sundby 1:1 Är nu klar (RS) 

Ny entreprenör för klippning m.m: Thomas Krafft har anlitats för att utföra klippning i området. 
Arbetet tycks vara mycket bra utfört, och också till ett bättre pris. (LE) 

Ordförandena till Brf-föreningarna i området: Kallas till nästa styrelsemöte för att ta upp 
frågeställningar som vi vill diskutera tillsammans. (ML)  

Nyaste delen av området, Åkerbyslingan mfl. Vi trycker upp/ kopierar samfällighetens Välkomst/ 
Informationsblad från hemsidan och distribuerar dessa i brevlådorna då det är osäkert om de hittat 
in till samfällighetens hemsida med information, nyheter, etc. (LE) 

Nytt städområde för nya delen, städområde 9. Läggs in på städområdeskartan. (ML) 

Stämning av samfälligheten ”Klander av stämmobeslut”:  

Dom har avkunnats i målet av Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 2019-09-19. Domen har 
vunnit laga kraft och delges samfällighetens medlemmar.  

 

 

11. Nästa möte: 

Måndag 25/11 kl. 19.00. Hos Lasse 

Ordförandena från Brf kallas till detta möte. 

 

Mötet avslutas 
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Styrelsemöte 2019-10-14 

Underskrifter: 

  

 

 

 ____________________________         ____________________________ 

Lars Eriksson, ordförande      Maria Lindgren, mötessekreterare 

 

 

_____________________________            ________________________________ 

Curt Frendh, justerare   Claes Grebell, justerare   


