
 

 

Styrelsemöte Sundby Strands Samfällighetsförening  

Dagordning 
Datum: 2021-05-24 

Plats: Sundby Strandväg 49 

Deltagare: Lars Eriksson (LE), Lars Olof Gustafsson (LO),  

Jan Frick-Jensen (JF), Camilla Johansson Kühne (CJK), Leo Ruostejoki (LR), Göran Edbom (GE),  

Kerstin Borell (adj). 

 

Ej närvarande: Angela Kübek (AK) 

 

 

Dagordning 

 

1. Mötet öppnas 

2. Godkännande av möteskallelse 

3. Godkännande av mötesordförande: Lars Eriksson 

4. Godkännande av mötessekreterare: Camilla J Kühne 

5. Val av justerare: Göran Edbom  

6. Föregående protokoll 

7. Ekonomi-/kassarapport 

a. JF går igenom kassarapport med ackumulerat resultat från årets första fyra 

månader. Inkassoärenden för utstående avgifter kvarstår.  Något högre utfall 

för vissa poster än förväntat, ex stämmans poströstning och fårhagarnas 

underhåll. Diskussion kring Fortnox och betalningsvillkor.  

 

8. Statusrapporter 

a. Grönytor 

Bortforsling av ris och träd från städdagen har påbörjats, men förväntas ta ett 

tag till. LE följer upp förfarandet. 

 

b. Fårhagar.  

Större investering i år med nya nät och stolpar. Löpande arbete pågår. I höst 

sker en inventering av fårhagar inför kommande års investeringsplan i budget.  

 

c. Sommarvatten. 

Påslagning gick enligt plan. 

 

d. Bryggor inkl. lottning av tillfälliga hyrplatser.   

Den marina utredningen har påbörjats och statusrapport lämnas löpande 

under Q2/Q3 2021. Intresset för lottningen av tillfälliga båtplatser har varit 

svagt, men däremot har ett par fastighetsägare som äger båtplatser hört av 

sig och vill hyra ut deras båtplatser. Möjlighet till annonsering på 



 

 

Samfällighetens hemsida kommer att erbjudas till de som vill hyra ut sin 

båtplats, men övrigt handhavande som ex hyresavtal sker utanför 

samfällighetens styrelse. Diskussion kring eventuella gästplatser för båt.  

Styrelsen beslutar att 2-3 möjliga gästplatser skall iordningsställas. L-O får 

uppdraget. 

 

e. Bad och lekplatser  

AK har skickat in en kostnadssammanställning från leverantör som behöver 

djupare diskussion kring olika alternativ innan beslut. 

 

f. Kontorsboden 

Färdigställande sker inom kommande vecka. En grupp av frivilliga ur styrelsen 

kommer att måla boden under sommarperioden.  

 

9. Övriga frågor 

a. Förslag Padelbana – marken får ej bebyggas och förslaget avslås.  

b. Text på hemsida ”Ej beträda fårhagar” – kompletteras/ändras med 

förtydligande kring kopplade hundar inom planlagt område och skydd för 

häckande fåglar. LR tar sig an uppgiften. 

c. Sommarbrev skall skickas ut till medlemmar innan midsommar med 

information kring bland annat båt-gästplatser. CJK tar fram ett textförslag. 

 

10. Beslut 

Styrelsen beslutar att 2-3 gästplatser för båt skall iordningsställas. 

 

11. Nästa möte sker den 9 aug i kontorsboden.  

 

12. Mötet avslutas 

 

 
Signaturer: 

 

 

_________________________________      _________________________________                                       

Lars Eriksson, Ordförande   Göran Edbom, justerare 

 

   

 


