
 

 

SUNDBY STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING    

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2022 

Styrelsens uppdrag består i att: 
Förvalta samfällighetsföreningens tillgångar 

Ansvara för redovisningen av föreningens räkenskaper 

Ansvara för förteckning över fastigheter och deras ägare 

Säkerställa att det finns en fungerande webbsida och mail för föreningen. 

Årligen inför ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse om föreningens verksamhet och ekonomi 

Verkställa innehållet i verksamhetsplanen (med budget) 

I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter 

Behandla inkomna skrivelser och motioner 

 

Allmänt. 
Nybyggnationen i området fortsätter i rask takt under 2022, där etapp 4 förväntas bli helt klar under 

senare delen av 2022. Nybyggnationen inom etapp 3 fortsätter enligt plan. Antalet 

medlemsfastigheter uppgår till 284 inklusive 3 bostadsrättsföreningar. Tillväxten de senaste åren har 

ökat föreningens intäkter i form av medlemsavgifter, men medför också ökade kostnader av drift, 

skötsel och underhåll då föreningens område blivit betydligt större. 

 

Information till medlemmar och hemsida. 
Styrelsen kommer fortlöpande hålla medlemmarna informerade om viktiga händelser inom 

samfälligheten via publicering på föreningens hemsida, samt mailutskick till de som anslutit sig 

till nyhetsbrevet. 

Under 2022 kommer föreningens digitala behov och möjligheter att utredas för en eventuell 

uppdatering under 2023. 

 

Underhåll och förnyelse. 
Inom Samfälligheten delas underhålls-, drifts- och reparationsarbeten upp i löpande drift och 

långsiktiga planer. I den löpande underhållsplanen ingår all drift och allt underhåll med ett intervall 

upp till ett år. Visas i årets budget. 

 

För övrigt underhåll av föreningens anläggningar har samfälligheten en så kallad långsiktig 

underhållsplan (se hemsida).  Det är en förteckning över anläggningar inom Samfälligheten som 

behöver underhåll med ett intervall överstigande ett år. 

 

Årets planerade verksamhet. 
 

Grönytor. 
För skötsel av grönytorna hyr föreningen in extern hjälp hos olika entreprenörer beroende på åtgärd. 

Gräsklippning skall göras varannan vecka och maskinell kantklippning sker 2 ggr per år. Slyröjning i 

områden och hagar, maskinell och manuell utförs en till två gånger om året. Detta gäller även 



 

 

fårhagarna då fåren inte äter vissa sorter av sly. Det särskilda underhållet av våra grönytor avser 

trädfällning och bortforsling av utvalda träd vid t.ex Tegelplan och Rosendalsvägen, samt när etapp 4 

är färdig, en översyn av gemensamma grönytor i den delen av föreningens område. 

 

Fårhagar. 
Under 2022 håller vi fortsatt får i våra hagar enligt det avtal som vi har och har haft sedan början 

med Ekhagens jord och fastighetsskötsel. Detta omfattar också skötsel av hagarna. Under 2022 

planerar vi att slutföra den sista delen av reparation och byte av fårstängsel som pågått under 2021. 

Det kvarstår cirka 900 meter. 

 

Sommarvatten. 
Den årliga skötseln av sommarvattenanläggningen enligt väl inarbetad process där anläggningen 

stängs av under höst och öppnas för bruk under våren kommer fortsatt utföras av en grupp frivilliga 

inom föreningen. Nytt för 2022 är att styrelsen och vattenansvarig föreslår en fast vattengrupp, för 

att ytterligare stärka kunskap och rutiner för lättare hantering i samband med vattenhanteringen. 

 

Bryggor. 
Allmänt driftunderhåll, som småreparationer och rengöring, kommer att utföras. Bryggansvariga 

leder och fördelar arbetet. Arbetet med kantförstärkning av de fasta bryggorna i förebyggande syfte 

fortsätter under den kalla årstiden då isen ligger.  

 

Information kring ett möjligt byggande av en marina kommer att presenteras under årsmötet. 

Utredningen påbörjades under 2021 och utföres av en tillsatt arbetsgrupp bestående av 

föreningsmedlemmar. 

 

Möjlighet för föreningens medlemmar att hyra ut sin befintliga båtplats inom föreningen via en 

annons på Samfällighetens hemsida kommer att återigen ges inför sommarsäsongen. Själva 

uthyrningen hanteras av varje enskild medlem och hanteras inte av föreningens styrelse. 

 

Bad & Lekplatser 
Under 2021 uppdagades det att befintlig lekplats vid Tegelplan har ett större renoveringsbehov. 

Detta låg till grund för beslutet att skjuta upp investeringen av en ny lekplats inom området vid 

Åkerbyslingan då det finns både ekonomiska och praktiska fördelar med att anlägga/åtgärda båda på 

samma gång. Detta arbete planeras vara klart maj 2022. 

 

Åtgärder i syfte att anlägga gräs vid fotbollsplanen vid Tegelplan kommer att utföras under våren. 

Det betyder att platsen kommer att stängas av under en kort period för att få en jämn och fin 

gräsmatta. Medlemmarna kommer att få mer information gällande detta framöver. 

 

Allmänt underhåll vid badplatser kommer att utföras enligt plan. I år kommer vi att tidigarelägga och 

öka på antalet vassklippningar under sommarsäsongen för att mota en tilltagande utbredning av vass 

och näckrosor. 

 

I planeringen återfinns också åtgärder för att bredda upp sandstranden vid stora badet. För att hålla 

nere kostnaderna måste detta jobb utföras vintertid då isen är hållfast.  

 



 

 

Årsstämma 
Ett fysiskt möte hålls i Mötesplatsens lokaler i Gula industrihuset den 22 mars, klockan 19:00. 

Inbjudan skickas ut i enlighet med föreningens stadgar. Underlag kommer att finnas tillgängliga för 

översyn för medlemmarna på föreningens hemsida i god tid innan mötet. 

 

Stallarholmen 2022-02-15 

Styrelsen i Sundby Strands Samfällighetsförening. 
 

 

 

    


