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Styrelsemöte 2020-01-13 
 
 
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. Föregående protokoll:  

   
Bryggor som skadats av båtar: Skador har uppstått på brygga 13, orsakade av att ett par båtar inte 
förtöjts med ryckdämpande förtöjningar enligt bryggreglerna. Bryggan ska repareras och berörda 
båtägare debiteras för reparationskostnaden. Rekommenderade brev angående detta har skickats 
till resp. båtägare. En av dem har löst ut brevet, den andra inte. Själva reparationen kan eventuellt 
utföras när/ om det blir isbildning, vilket skulle kunna underlätta åtgärden. (LE)  
 
Kontorsboden – el: Elskåp har nu kommit på plats. Eldragning via Vattenfall inväntas.   
 
Fårhagar: Offertarbete pågår. Läget lite oklart då det gäller fåren under kommande säsong. Det 
måste vara klarlagt innan beslut tas om eventuella investeringar för utveckling av fårhagarna. 
Möjligen kan det bli aktuellt med en provisorisk reparation av vissa stängsel inför den kommande 
säsongen och att ta ett mer permanent beslut i frågan inför säsongen 2021, då med god 
framförhållning.  
Kan vara en fråga att diskutera i samband med årsstämman. (LE)  
 
Lekplats Tegelplan: Arbetet färdigställt och faktura med specifikation över utförda åtgärder har 
kommit. (LE + RS) 
 
Stensoffan: Fundament. Intilliggande mark bör först dikas ur. Därefter åtgärd av själva 
fundamentet. Lämpligt till våren. (LE) 
  
Gångstig i skogen, bakom husen i övre delen av området: Skett en förbättring av underlaget, det 
känns nu fastare. Det kvarstår dock en ”ås” i mitten som gör att stigen sluttar lite åt sidorna. 
Möjligen kan detta avjämnas maskinellt (med ”släde”) lite längre fram. Avvaktar tills vidare. (LE) 
 
Trafikmätning: Avslutad. (Allmän gatumark ligger f.ö. inom kommunens/ Stallarholmens 
vägförenings ansvarsområde).  
Vidare åtgärder vidtas inte i nuläget enligt information från Stallarholmens vägförening. 
(ML) 
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Avjämning mark vid barnbadet: Frågan om det ska fyllas upp och avjämnas med t.e.x. flis avvaktar 
tills vidare. Kan tas upp igen på nytt om det visar sig att det går att få tag på billigt material.  
(LO + LE)  
 

7. Ekonomi – kassarapport: 
Tre resterande årsavgifter för 2019, ligger fortfarande under behandling hos Kronofogden. 
Saldot på företagskontot per den 31 december 2019 är 234.567 kr. På fondkontot oförändrat ca. 
433.000 kr. 
Kostnaden på ca. 35.000 kr för elanslutning från Vattenfall  liksom installationskostaderna på 
kanske 10.000 kr till kontorsbaracken har inte kunnat bokas på 2019 (då dessa åtgärder ännu inte 
är utförda). 
Under prognosperioden januari -19 till maj -19 var våra jämförbara kostnader totalt ca. 102.000 kr 
inkl. köpet av kontorsboden med 25.000 kr. Det skulle kunna innebära att det finns ca. 132.000 kr 
disponibel  ”reserv” innan årets årsavgifter kommer in. 
Preliminärt rörelseresultatet per den 30 november uppgår till ca 132.000 kr. 
 

8. Verksamheten:  

Röjning av mark: Busk- och slybeväxt parti mellan gångväg och körbana i närheten av kontors/- 
trädgårdsboden ska röjas.  

Parkering: Det har förekommit mer eller mindre permanent uppställning av fordon på allmän 
gatumark, vilket försvårar framkomlighet och utgör hinder vid t.e.x. snöröjning. Berörda 
fordonsägare har skriftligen meddelats av Stallarholmens vägförening att allmän gatumark inte kan 
användas om permanenta privata parkeringsplatser. Det verkar som att man också utnyttjar 
området vid Hjerts torg som permanent uppställningsplats för fordon. Det är samfällighetens 
gemensamma mark och avsedd endast för tillfällig parkering. Även invid pulkabacken har det 
tidigare förekommit att man använder gemensamhetsytor som privata parkeringsplatser. Det tycks 
dock ha avklingat där på senare tid.  

Undersöks om det går att inköpa skyltar som anger att det är tillfällig parkering under begränsat 
antal dagar som gäller. Diskuterades hur många dagar som kan anses vara lämpligt. Detta får 
diskuteras vidare och bestämmas vid nästa möte. Tills dess undersöks leverantör av skyltar och 
prisuppgift. (RS).  

Berörda fordons- /fastighetsägare som parkerar på långtidsbasis kontaktas per brev. (CG + LE). 

 

9. Övriga frågor: 

Planering inför årsstämman påbörjad.  

 

10. Nästa möte: 

Måndag 10/2 kl. 19.00.  

 

Mötet avslutas 

 

 

 



3 
 

 
 
 

  

Styrelsemöte 2020-01-13 

 

 

Underskrifter: 

  

 

 

 ____________________________         ____________________________ 

Lars Eriksson, ordförande      Maria Lindgren, mötessekreterare 

 

 

 

_____________________________            ________________________________ 

Curt Frendh, justerare   Claes Grebell, justerare   


