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Styrelsemöte 2019-11-25  

 
Närvarande: Lars Eriksson (LE), Claes Grebell (CG), Lars Olof Gustavsson (LO), Ralf Svedberg (RS),    
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 

 
 
Innan ordinarie styrelsemöte träffade styrelsen styrelsemedlemmar från BRF Ringugnen för 
avstämning av gemensamma frågor.  

 
 

6. Föregående protokoll:  
   
Röjning sly: Ett mindre parti med sly vid Granviksslingan har tidigare utlovats röjning med inhyrd 
hjälp. Kan troligen samordnas med annan röjning som är tänkt uppe vid gångvägen mot 
idrottsplatsen/ kontorsboden. Kollas upp och bokas. Också inhyrd slyröjning av den sanka delen i 
början av området har tidigare utlovats. Detta görs under vintern, då marken är frusen. (LE) 
 
Fallen björk vid Hjerts torg: Det som låg kvar på platsen efter nedsågning har omhändertagits av 
medlem. 
 
Skadade bryggor: De båtägare som på grund av felaktiga förtöjningar orsakat skada på brygga har 
meddelats detta. Skadorna behöver åtgärdas. Kostnaderna för reparationerna kommer att 
debiteras de båtägare som orsakat skadorna. Berörda båtägare meddelas detta per brev. (LE) 
  
Kontorsboden – el: Fortfarande ingen klar tidpunkt för när indragning kan ske. Det har nu i alla fall 
bekräftats från Vattenfall att det finns en registrerad beställning för åtgärd. Vi avvaktar. (RS) 
 
Fårstängsel: Har från flera håll rapporterats om lösgående får i området under sommaren på grund 
av undermåliga stängsel. Inköp av nytt stängselmaterial har gjorts av samfälligheten, men oklart 
när/hur stängsel ska komma på plats. En tanke var att eventuellt hyra in entreprenör för 
reparationerna och då göra avdrag för dessa kostnader på fakturan från fårbonden.  Vid närmare 
granskning framstår det ganska klart att det vi betalar för fårhållningen långt ifrån skulle täcka de 
kostnader som skulle uppstå vid stängselreparation via entreprenör. Vi behöver också stämma av 
med fårbonden hur planerna ser ut för fårhållningen på vårt område under nästkommande säsong 
innan vidare beslut tas. Dialog med fårbonden för planering (LE). 
 
Lekplats Tegelplan: Vissa saker avklarade via Gesta. Eventuellt återstående jobb kollas upp. (LE) 
 
Stensoffan: Fundamentet inte åtgärdat än (LE)  
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Gångstig i skogen, bakom husen i övre delen av området: Nu belagd med stenmjöl. Klart. Känns 
dock lite ojämnt, mjukt och med en ”ås” i mitten av gångstigen. Kanhända sätter det sig bättre 
under vintern, utvärderas till våren. (LE) 
 
Trafikmätning: Verkar vara avslutad. Avvaktar sammanställning från Vägföreningen. (ML) 
 
Åkerbyslingan – Åkerbybacken: Nytillkomna medlemmar i nya delen av området har fått 
”Välkomstbrevet” i pappersform utdelat i brevlådorna med info om hemsidan, registrering av 
mailadress för prenumeration av nyhetsbrev, etc. (LE) 
  
Avjämning mark vid barnbadet: Marken är avjämnad och klippt. Frågan om det också ska fyllas 
upp med t.e.x, flis kvarstår. Skäggesta? (LE) 
 
Nytt städområde (9) för Åkerbyslingan – Åkerbybacken inlagt på städområdeskartan/ hemsidan. 
(ML).  
    
 

7. Ekonomi – kassarapport: 
Kassörens rapport per 2019-11-25 
 
Tre resterande årsavgifter för 2019 (6.000 kr) ligger fortfarande under behandling hos 
Kronofogden.  
Saldot på företagskontot per den 30 november 2019 blir ca. 293.000 kr efter att bland annat 
fakturor från Lida Lantbruk och kompressorhyra betalats samt att vi kompenserats för 
rättegångskostnader med ca. 13.000 kr. På fondkontot oförändrat ca. 433.000 kr.  
 
Budgeterade kostnader för helår 2019 är 358.000 kr, varav 218.000 kr ”förbrukats” per den 31 
oktober. Härmed finns ca. 140.000 kr kvar mot budgeten för kommande kostnader för 2019. 
Dessvärre tillkommer ev. en kostnad på ca. 35.000 kr för elanslutning från Vattenfall till 
kontorsbaracken, som inte tillfullo budgeterats för år 2019. 
 
Ställt mot saldot på företagskontot på 293.000 kr finns f.n. en ”reserv” på ca. 153.000 kr som skall 
täcka alla kostnader fram till maj 2020 när nya avgifter börjar trilla in. Under samma 
prognosperiod, november 2018 – maj 2019, var våra jämförbara kostnader totalt ca. 105.000 kr.  
 
Preliminärt rörelseresultat per den 30 oktober uppgår till ca. 190.000 kr.  
 
 

8. Verksamheten:  

Fårbonden kontaktas snarast för dialog om klippavtal, planerna för fårhållningen i vårt område och 
stängsel för säsongen 2020. Det är viktigt att detta blir klarlagt så snart som möjligt inför budgeten 
för nästa år. (LE). 

 

Ett par båtar ligger fortfarande kvar i vattnet. Det är dock ingen större fara ännu så länge och 
förhoppningsvis kommer de att tas bort innan det fryser till.  
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9. Övriga frågor: 

Mail från medlem angående sandning av vägar i området. Samtliga vägar, även gångvägar, sköts   
av kommunen/ Stallarholmens vägförening. Meddelas medlemmen. (ML). 

 

Några punkter/ förslag från styrelsen som bör avhandlas på årsstämman finns. Noteras och tas 
med i handlingarna inför årsstämman. (ML). 

  

10. Nästa möte: 

Måndag 13/1 kl. 19.00. 

 

Mötet avslutas 

 

 

 

  

Styrelsemöte 2019-11-25 

 

Underskrifter: 

  

 

 

 ____________________________         ____________________________ 

Lars Eriksson, ordförande      Maria Lindgren, mötessekreterare 

 

 

 

_____________________________            ________________________________ 

Curt Frendh, justerare   Claes Grebell, justerare   


