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Styrelsemöte 2019-08-12:  

 
Närvarande: Lars Eriksson (LE), Claes Grebell (CG),    
Maria Lindgren (ML), Curt Frendh (CF), Göran Edbom (GE), Kerstin Borell (KB) 

 
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: Markförbättrande åtgärder invid stora 
badet, avjämning av traktorspår, skulle göras med förutsättningen att jord, etc kunde 
tillhandahållas via en medlem i samfälligheten, enligt tidigare dialog. Inget mer har hörts om detta 
och ingen åtgärd i nuläget. Läggs på is tills vidare. 
Inventarieförteckning: Inköp av dator/skrivare förekom i en budget några år tillbaka i tiden. Varit 
lite oklart om denna utrustning inköptes eller ej. Nu har det konstaterats att det inte finns någon 
sådan kostnad bokförd och att det därmed aldrig skedde något sådant inköp. Denna punkt kan 
härmed avföras. (RS och KB). 
Inventarieförteckningen ska också gås igenom för att göra en avskrivningsplan för bland annat 
bryggor och sjövattenpumpar. Detta görs under hösten. (RS, KB och LE).  
 
Verksamhetsplan:  
Några punkter på ”Att göra-listan” kan prickas av som klara:  
Nr 21: Badbryggan, Lilla badet. Plankor utbytta (GE) 
Nr 24: Inköp av båtvagn till vassröjaren (RS) 
Nr 26: Ansvarsförsäkring styrelsen, tecknad (RS)  
 
Ett antal punkter pågår:  
Nr 4: Stängsel till fårhagar. Stängselstolpar, 84 st, inköpta. 4.187 kr. (RS).  
Kvarstår uppsättning av stolparna. Ny påstötning till fårbonden. (LE).  
Nr 6: Kontorsboden, el och avlopp. Kontakt har tagits med Elmännen. Avvaktar just nu Vattenfall 
för dragning av ledning. (LE) 
Nr 9, 10, 21: Ras av stenfundament till bryggor och stensoffa. Kontakt med Gesta. De kan fixa till 
detta med maskin. (LE) 
Nr 12: Lekplats Tegelplan, rutten stolpe, balansbräda med uppstickande skruvar m.m. Gesta 
vidtalade. (LE)  
Nr. 14: Gräs på grusplanen, Tegelplan. En säck gräsfrö ska inhandlas hos Tellusbutiken 
(Lantmännen). Samtidigt inköps vägsalt att ha på boulebanan. (CF och CG). 
Nr 23: Gångstig bakom husen i skogen, övre delen av området. Ska beläggas med lämpligare 
underlag/ grus. Gesta vidtalade. (LE). 
Nr 25: Förfrågan till Samhall beträffande röjning i hagar m.m. De behöver komma dagtid och visas 
runt i området för bedömning av arbetet och prisuppgift. Kontaktas för att bestämma dag. (CF). 
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Reparation av fårstängsel: Stängselstolpar har inköpts av föreningen. 84 st, till en kostnad av  
4.187 kr. (RS).  
Stolparna behöver nu komma på plats, men det verkar trögt att få det åtgärdat. Nyligen var åter 
lamm/ får lösa utanför hagen. Ett förslag som diskuterades var att föreningen, som yttersta åtgärd, 
anlitar annan entreprenör som monterar stolparna och stängsel och drar av denna kostnad från 
den summa som föreningen betalar fårbonden för att fåren är på samfällighetens mark. Ny kontakt 
tas med fårbonden. (LE) 
 

7. Ekonomi – kassarapport: 
Kassörens rapport per 2019-08-12: 
De sista utestående betalningarna av 4 medlemsavgifter och 1 påminnelseavgift med ränta, som 
ligger hos Kronofogden med betalningsföreläggande, är fortfarande öppna. Enligt uppgift kan det 
dröja upp till 6 månader innan ärendena är avslutade.  
Saldot på företagskontot per 2019-08-12 är ca. 380.000 kr och på fondkontot ca. 433.000 kr. 
 Preliminärt rörelseresultat per 2019-06-30 uppgår till ca. 226.000 kr och per 2019-07-31  
207.000 kr. 
Material till boulebanan, främst grus och trävirke, har sammanlagt kostat ca. 12.000 kr, varav 40% i 
juni och 60% i juli. Arbetet har utförts helt på ideell basis av ett antal eldsjälar.  
Samfälligheten har under juli inköpt en transportvagn till vassbåten för 3.988 kr.  
 

8. Verksamheten:  

Grusplanen vid Tegelplan: Grässådd. Gräsfrö inköps hos Lantmännen (CF och CG).  

Ser ut som att någon skulle ha kört med någon form av ”harv” på planen nyligen. Oklart vem eller 
syftet med detta.    

Boulebanan Klar och invigd. En bänk invid boulebanan var tänkt att färdigställas med inoljning men 
på grund av att den är i rätt dåligt skick behöver den repareras först. Medlemmar i boulegruppen 
ombesörjer detta. (KB).  

Det skulle också behövas någon form av låda för förvaring av kratta. Möjligen kan kommunen ha 
någon lämplig, typ sandlåda, eller annan? Kollas upp. (KB).  

Det skulle också behövas vägsalt till boulebanan. Kollas om det kan köpas hos Tellusbutiken 
(Lantmännen), i samband med inköp av gräsfrö. (CF och CG).  

Lilla badbryggan: Dåliga brädor har nu bytts ut (GE). 

Kontorsboden – el. Elmännen är kontaktade. Det behöver dock utföras dragning av ledning som 
Vattenfall måste fixa. Inväntar åtgärd från Vattenfall. (LE). 

Ihopfallna stenfundament till några bryggor, och också stensoffan vid Hjerts Torg: Besiktigat 
tillsammans med Gesta som kommer att anlitas för detta uppdrag. Även åtgärd av markbeläggning  
på gångstigen i skogen bakom husen, upptill i området, kommer att åtgärdas av Gesta. (LE).   

Båtvagn till vassbåten. Inköpt till en summa av 3.988 kr. (RS) 

Samhall har tillfrågats om möjlighet att åta sig bland annat röjning av sly i hagar. (LE). De behöver 
komma på dagtid för att besiktiga de områden vi önskar hjälp med. Samhall kontaktas för 
överenskommelse om dag då de ledsagas runt. (CF).  

Kanadagässen samlas nu åter i större skaror utmed stränderna inför årlig flytt. Återkommande 
fenomen mot slutet av sommaren men det medför vissa olägenheter, bland annat vid Barnbadet. 
Ett försök görs med att sätta upp plastband även där. (KB)    
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Reparationer/ åtgärder vid lekplatsen, Tegelplan: Gesta är vidtalade och kan åtgärda detta. (LE). 

Stolpe strax under vattenytan i vattnet vid pumphuset Hjerts Torg: Förslag från Sjövattenansvarig 
att man ser över detta i samband med avstängning av sjövatten på hösten. Vi får återkomma.  

Mail från medlem –Container –parkeringen vid Brf Ringugnen. Det har ställts en container på 
baksidan av Brf Ringugnens fastighet. Medlem undrar om tanken är att den ska stå där permanent, 
och om det går att klä in den snyggare, i så fall. Förslag från medlemmen är att man också kunde 
överväga att bygga ett långt och högt staket som avgränsning och insynsskydd mot 
bostadsrättsföreningens parkering.  

Detta kräver i så fall en mer långtgående utredning, dels om hur övriga grannar i området ställer 
sig till ett sådant staket, dels om det i så fall är samfälligheten, eller Brf som ska stå för kostnad och 
underhåll av det tänkta staketet.  

Till att börja med kontaktas Brf Ringugnen för att kolla om containern är placerad där tillfälligt, 
eller ej. (ML). 

 

9. Övriga frågor: 

Lagfartsansökan och köpeprotokoll angående Toresund Sundby 1:1 har skickats till Lantmäteriet 
(RS). 

Ansvarsförsäkring: Tecknad och klar till en tilläggskostnad av 730 kr. (RS)  

”Verklig huvudman” – Dokument skickade till Lantmäteriet. (RS) 

”Att göra-listan” - genomgång. Några punkter kan avprickas som klara och ett flertal är nu 
påbörjade och pågår.  

Kontorsboden: Utöver inkoppling av el behöver taket fixas till. Det bör också sättas upp någon 
form av rörelsestyrd utomhusbelysning på boden då elen har kopplats in. I nuläget ligger boden 
avsides och i mörker. Risk för inbrott. Utestående fråga.   

Fakturering av kantklippning av Lida Lantbruk: Föregående år fakturerade de sent i december, 
varpå fakturan för 2018 betalades i januari 2019. Medförde lite extra besvär. Lida Lantbruk bör i år 
meddelas att vi önskar fakturan tidigare under hösten än precis innan årsskiftet. (RS och KB).  

Badstegar: Måste tas upp ur vattnet i samband med höststädningen.  Det har tidigare konstaterats 
att vissa av dem har ganska ruttna och dåliga steg. Får inventeras efter att de tagits upp för att   
därefter bestämma åtgärder/ reparation.  

Höstens städdag: Brukar infalla runt den 20/10. Framförs önskemål om att sommarvattnet ska 
vara påslaget till efter städdagen. Om städdagen är på en lördag kanske sommarvattnet kan 
stängas av på söndagen? Alternativt veckan efter städdagen? Kollas med sjövattenansvarige. (ML). 

 

10. Nästa möte: 

Onsdag 4/9 kl. 18.30. Kontorsboden  

Höstens städdag planeras. 

 

Mötet avslutas 
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Styrelsemöte 2019-08-12 

Underskrifter: 

  

 

 

 ____________________________         ____________________________ 

Lars Eriksson, ordförande      Maria Lindgren, mötessekreterare 

 

 

_____________________________            ________________________________ 

Curt Frendh, justerare   Claes Grebell, justerare   


