
 

 

Styrelsemöte Sundby Strands Samfällighetsförening  

Dagordning 
Datum: 2021-09-22 

Plats: Sundby Strandväg 49 

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

Jan Frick-Jensen (JF), Camilla Johansson Kühne (CJK), 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: Lars-Olof Gustafsson  

6. Föregående protokoll  

7. Ekonomi-/kassarapport 

a. JF uppdaterar styrelsen angående förfarandet för de kvarstående fodringarna, 

samt redogör för ackumulerat resultat. Information om pågående 

bygglovsärende med en fråga om potentiell användning av samfällighetens 

cykel/gångväg för handikappfordon, där kommunen ber samfälligheten om 

svar. Mer information kring vad för fordon som avses och omständigheter 

krävs. JF kontaktar kommunen. 

 

8. Statusrapporter & aktivitetslista. 

a. Grönytor  

Inventering av grönytor inför kommande verksamhetsplan 2022, samt 

städdag den 17 oktober sker under vecka 39. Diskussion kring antal 

klippningar av vägkanter som är nödvändiga/säsong. Styrelsen enas om 

2gg/år bör vara ett riktmärke. 

 

b. Fårhagar 

Inventering av fårhagar inför kommande verksamhetsplan samt städdag den 

17 oktober sker under vecka 39. Diskussion kring antal röjningar av sly som är 

nödvändiga/säsong. Styrelsen enas om 2gg/år bör vara ett riktmärke. 

 

 

 

 



 

 

c. Sommarvatten 

Avstängning av sommarvatten sker den 3 oktober, vilket har informerats om 

via mail till medlemmar. Ytterligare påminnelse kommer att gå ut under vecka 

39. 

 

d. Bryggor inkl. marina utredningen 

Offertförfrågan pågår och förväntas bli klart under hösten. Bygglovsansökan 

skall passera styrelsen för granskning och formell påskrift. 

 

e. Bad och lekplatser 

Badplatserna behöver göras iordning, där det växer igen med mycket gräs. 

Det finns ett antal olika alternativ till förbättring, som bland annat grävning 

och gräsborttagning. Även det löpande underhållet diskuteras och kommer 

att vara del av planeringen inför nästa år. Inventering av badplatserna inför 

kommande verksamhetsplan samt städdag den 17 oktober sker under vecka 

39.  

 

Lekplatserna har beslutats i tidigare styrelsemöte. LE får i uppdrag att ta in ett 

par offerter med tydlig specifikation av de olika posterna för jämförelse. Även 

översyn av fotbollsplan och andra allmänna ytor kommer att ske under vecka 

39. 

 

f. Kontorsboden. Boden är nu helt färdig och med viss inre rengöring och 

omflyttning av inventarier är den nu färdig att användas. 

 

9. Övriga frågor 

a. Städdag 17 oktober. Inventering om vad som behövs göras sker under vecka 

39, men fokus bör vara bland annat rishögar och bryggor. Städfogder och 

bryggansvariga kommer att informeras innan städdag om vad det är som skall 

göras. Möjlighet till gemensam grillning vid pulkabacken i anslutning klockan 

12:30 för de som vill. 

 

10. Beslut 

Styrelsen beslutar att utöka röjning och vägkantklippning till 2 ggr/år.  

11. Nästa möte i oktober alt. november beslutas i mailslinga 

12. Mötet avslutas 

 
Signaturer: 

 

_________________________________      _________________________________                                       

Lars Eriksson, Ordförande   Lars-Olof Gustafsson, justerare   

 


