
 

 

Protokoll Styrelsemöte Sundby Strands Samfällighetsförening  

Dagordning 
Datum: 2021-11-04 

Plats: kontorsboden 

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

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

Kerstin Borell (adj). 

 

Ej närvarande:  

 

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  

Godkänns med kommentar om dragna lärdomar kring dyr faktura.  Värt att nämna är: 

tydligare uppdrag till leverantör, uppföljning arbete, samt snabbare hantering av 

eventuella klagomål och bestridning av faktura. 

 

7. Ekonomi-/kassarapport 

a. Kassarapport 

JFK redogör för ackumulerat resultat till och med oktober. Inbetalningar av 

gamla fodringar har nu betalats via kronofogden, vilket betyder att så kallat 

osäkra fodringar försvinner. Prognos 2 gås igenom och godkänns av styrelsen. 

Förslag till budget baserat på underhållsplan och investeringar kommer att 

presenteras till decembermötet. Frågan om ett maxtak på 500 tkr innehav i 

föreningens fond för underhåll och oförutsedda problem som kan uppstå skall 

beslutas på föreningens årsstämma 2022. 

 

b. Inventering åtgärder 2022 

Listan från gjord inventering av marker, lekplatser och badplatser gås igenom 

och kommer att vara del av kommande års underhålls- och investeringsplan, 

samt budget. Diskussion kring prioriteringar.  

 

8. Statusrapporter & aktivitetslista. 

a. Grönytor  

Större åtgärder kommer att ske under vårvintern 2022 där ett antal träd 

kommer att kapas.  Diskussion kring om några av träden eventuellt kan 

ersättas med nyplanteringar.  Något av träden står inom strandskyddet och 



 

 

frågan måste därför skickas till kommunen för avgörande. Upprustning av 

grillplats vid pulkabacken kan komma i fråga under 2022/2023, då 

trädstammarna som utgör sittplats börjar visa tecken på förmultning. 

 

b. Fårhagar 

Inget nytt att rapportera 

 

c. Sommarvatten  

Styrelsen diskuterar en möjlig, fast vattengrupp för framförallt avstängning av 

vatten som är en något mer tidskrävande åtgärd.  Fördelen med en fast grupp 

är att de kommer att ha god kännedom av var vattenkranar finns och kan 

därför korta ner tiden avsevärt. Förslag om att ha vattenavstängning samma 

dag som städdag diskuteras. Vattenansvarig kommer att bjudas in till 

styrelsen för vidare diskussion. 

 

d. Bryggor inkl. marina utredningen 

Fortsatt kantförstärkning för bryggor pågår. Under städdag identifierades ett 

par ställen med dåligt trä, vilket behöver ses över under 2022. Nya plastband 

för gemensam insats mot fåglar kommer att inköpas inför nästa säsong. Inget 

nytt att rapportera om marina utredningen. 

 

e. Bad och lekplatser 

Underhåll av bestående sandstrand och sandbotten, samt breddning av den 

större badplatsen diskuteras och beslutas att göras förutsatt att vi får en riktig 

vinter där isen kan nyttjas för arbetet. Näckrosor och vass kommer att klippas 

hårdare för att frigöra en större yta. Diskussion kring redan planerade 

åtgärder för lekplatser under våren 2022, samt det underhåll som 

identifierades under inventeringsrundan. L-O får i uppdrag att ta fram priser 

för re-investering/restauration av gamla lekplatsen. Fotbollsplan skall fyllas 

med jord och sås med gräs. Eventuell sittplats i form av gjutbara bänkar 

diskuteras. CJK tar fram förslag och pris för bänkar att ta ställning till. 

 

9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor berördes 

 

10. Nästa möte den 13 december 

11. Mötet avslutas 

 
Signaturer: 

 

_________________________________      _________________________________                                       

Lars Eriksson, Ordförande   Göran Edbom, justerare   


