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Styrelsemöte 2019-06-24:  

 
Närvarande: Lars Eriksson (LE), Ralf Svedberg (RS), Claes Grebell (CG),    
Maria Lindgren (ML), Curt Frendh (CF), L-O Gustavsson (LO) 
 

 
1. Mötet öppnas.  
2. Kallelse till mötet godkändes.  
3. Mötesordförande: Lars Eriksson 
4. Mötessekreterare: Maria Lindgren  
5. Justerare: Curt Frendh, Claes Grebell 

 
 

6. Från föregående protokoll:  
 
Anläggande av gångstig fram till geten intill barnbadet: Muntligt besked från kommunen att det är 
OK, i och med att marken inte förändras eller förhöjs. Markförbättrande åtgärder invid stora badet, 
avjämning av traktorspår, skulle också kunna göras under förutsättning att jord etc kan 
tillhandahållas via medlem, enligt tidigare förslag. Ej klart med åtgärd i nuläget.  
Inventarieförteckning: (Utestående från protokoll i maj). Frågetecken beträffande eventuellt 
tidigare inköp av dator/skrivare, som i så fall skulle ha inköpts för några år sedan. Oklart om denna 
utrustning inköpts eller ej. Utreds vidare.  (RS och KB). 
Inventarieförteckningen ska också gås igenom för att göra en avskrivningsplan för bland annat 
bryggor och sjövattenpumpar. (RS och LE).  
Verksamhetsplan: Några punkter på ”Att göra-listan” kan prickas av:  
Bygglovsansökan till kommunen avseende kontorsboden – klart och betalt. (CF).  
Numrering av bryggorna – klart (ML). 
Boulebanan – i stort sett klar. Invigning planeras. (L-O – Boulegruppen). 
 
Oklar punkt:  
Reparation av fårstängsel. Tveksamheter om var ansvaret för stängseln ligger. Lasse har varit i 
kontakt med fårbonden och föreslagit att samfälligheten står för materialet, och fårbonden för 
montering/ reparation av stängsel. Man har inte riktigt kommit överens. På något ställe har det 
gjorts vissa försök med att sätta fast vissa stängselstolpar. Tycks lite nödtorftigt utfört. Oklarhet 
råder för närvarande om åtgärder. (LE). 
 

7. Ekonomi – kassarapport: 
Kassörens rapport per 2019-06-24: 
De sista utestående betalningarna av 4 medlemsavgifter och 1 påminnelseavgift med ränta har nu 
lämnats för betalningsföreläggande till Kronofogden. 
Saldot på företagskontot är ca. 408.000 kr.  
Den beslutade avsättningen till underhållsfonden på 25.000 kr har överförts till fondkontot, vars 
saldo nu är ca. 433.000 kr.  
Preliminärt rörelseresultat per den 31/5 uppgår till ca. 290.000 kr, jämfört med 256.000 kr per den 
30/4. 
Halvårsresultatet presenteras i mitten av augusti. 
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Det beslutade iordningställandet av samfällighetens boulebana har hittills kostat ca. 10.000 kr 
avseende trävirke och grus.  
 

8. Verksamheten:  

Mail från medlem avseende klippning av grönytor i början av området, Sundby Hagväg. 
Medlemmen anser att det klipps mer sällan på denna del av området, jämfört med grönytor på 
övriga ställen inom samfälligheten.  

Övriga grönytor är inom områdesplanen markerade som ”grönytor” och maskinklipps några gånger 
per säsong. Marken i början av området utgörs av sankmark och är inte en anlagd gräsyta enligt 
detaljplanen. Man kan inte klippa denna del med maskin som övriga grönytor. Här används istället 
kedjeröjare, en mer arbetskrävande och kostsam hantering. Området röjs med kedjeröjare ett par 
gånger/ säsong. Grässträngen mellan gångväg och bilväg klipps via samfälligheten. 

 

Boulebanan är så gott som färdigställd via en grupp frivilliga (”Boulegruppen”). Invigning med viss 
förtäring planeras. Sponsras av samfälligheten.  

Grusplanen intill ser åter tråkig och ogräsbevuxen ut. Kommer att göras ett försök med att så gräs 
där istället. Lättare att hålla snyggt genom gräsklippning. Planeras att utföras mot slutet av 
sommaren då det är bättre förutsättningar med fuktigt väder.  

Lilla badbryggan är i sämre skick och åtminstone de värst angripna brädorna bör bytas. Material är 
inhandlat och brädorna ska på plats inom kort. (GE). 

Bryggorna är nu uppmärkta med bryggnr. enligt bryggförteckningen. (ML).  

Noteras att det i dokumentet över bryggor och båtplatser på hemsidan finns några båtplatser (5, 
respektive 6 platser) på brygga 9 och 10 som är markerade med ? istället för 
fastighetsbeteckningar. Kan röra sig om de båtplatser som tillhör bostadsrättsföreningen och 
området Sundby 4? Dokumentet på hemsidan bör uppdateras med korrekta uppgifter. Utreds 
vidare. Det finns ett dokument avseende båtplatser i pärmen hos Lasse. Stäms av mot detta.   

Kontorsboden har nu klart med bygglovet. Därmed måste planerade åtgärder slutföras inom 2 år. 
Fråga om vilka som ska utföra planerade åtgärder. Förmodligen bör entreprenör upphandlas. 

Elavtal till kontorsboden bör tecknas innan slutet av sommaren. Troligen bör ett avtal om byggel 
vara det bästa och billigaste, till att börja med. Man kan senare välja att byta till ett fast elavtal, om 
så skulle önskas.  

Ihopfallna stenfundament till några bryggor, och också stensoffan vid Hjerts Torg: Behövs hjälp 
av maskin och entreprenör. Kollas med Gesta, om de har möjlighet att hjälpa till. (LE) 

Båtvagn – uppdragsvagn till vassbåten ska inköpas. Sätts upp på ”Att göra-listan”.  

Bostadsrättsförening har bett om kontaktuppgifter till de entrepenörer samfälligheten använder 
för gräsklippning etc. De har fått dessa uppgifter. (LE). 

Fårstängsel har körts ner av kedjeröjare, varpå en skock får gick lösa. Olyckligt att den som körde 
sönder stängslet inte meddelade detta. Stängslet lagades därefter. 

Samhall har diskuterats som en möjlig aktör för hjälp med exempelvis röjning av hagar. Tas upp till 
hösten och en eventuell offertförfrågan görs då. 

Stolpe till gunga vid lekplatsen, Tegelplan, är i dåligt skick och bör åtgärdas så att ingen olycka 
inträffar. Påpekats av medlem i samband med bygge av boulebanan. Flera punkter gällande 
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lekplatsen vid Tegelplan, inklusive den dåliga stolpen, finns på ”Att göra-listan” sedan tidigare. Bör 
utredas vem/ vilka som kan ta hand om åtgärder. (LE). 

Stolpe strax under vattenytan i vattnet vid pumphuset Hjerts Torg. Bör märkas ut med någon 
form av boj, eller liknande. Står på ”Att göra-listan” sedan tidigare.  

 

9. Övriga frågor: 

Mail från medlem angående grannsamverkan: Områdespolis Sanna Granbeck har på ett möte 
informerat en del om grannsamverkan och erbjudit sig att medverka, t.e.x. på en årsstämma, för 
att informera. Styrelsen har inget emot grannsamverkan i sig, men anser inte att det för 
närvarande finns möjlighet inom styrelsen uppdrag att organisera detta. 

 

Överlåtelsehandlingar på hela samfälligheten överlämnades av Peder Paus/ Toresunds Sundby 
Fastighets AB. Köpeskillingen för samfälligheten är en (1) krona. Handlingarna undertecknade och 
samfälligheten skickar in dessa till Lantmäteriet. Stämpelavgiften betalas av samfälligheten (RS). 

 

Ansvarsförsäkring: Offert tas in från försäkringsbolaget. (RS) 

 

Valberedningen: Möte med valberedningen bokas. (ML).  

 

”Att göra-listan” uppdateras med några nya uppgifter och avprickning av några som är klara. (ML). 

 

 

10. Nästa möte: 

Måndag 12/8 kl. 19.00. Kontorsboden  

 

Mötet avslutas 
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Styrelsemöte 2019-06-24 

Underskrifter: 

  

 

 

 ____________________________         ____________________________ 

Lars Eriksson, ordförande      Maria Lindgren, mötessekreterare 

 

 

_____________________________            ________________________________ 

Curt Frendh, justerare   Claes Grebell, justerare   


