
Styrelsemöte 2019-03-11:

Närvarande: Lars Eriksson (LE), Ralf Svedberg (RS), Göran Edbom (GE),

Maria Lindgren (ML), Curt Frendh (CF), Kerstin Borell (KB)

1. Mötet öppnas.
2. Kallelse till mötet godkändes.

3. Mötesordförande: Lars Eriksson

4. Mötessekreterare: Maria Lindgren

5. Justerare: Curt Frendh, Göran Edbom

6. Från föregående protokoll:
Årsstämman: Skriftlig inbjudan till årsstämman är utskickat och övriga handlingar till stämman

ligger på hemsidan. Revisor (KB) påpekar att punkt 11 på dagordningen - ansvarsfrihet- bör

korrigeras så att ordet "avgående" (styrelse) tas bort. Korrigeras. (ML/Roseana).

Städfogde för område 4 är nu inlagd på hemsidan. (ML/Roseana).

Röjning av mark/ sly vid infarten till området, Sundby Hagväg: Ytterligare en medlem har hört av

sig via mail och anser att det bör snyggas till då det ser tråkigt ut då man kommer in i området.

Lasse har inte hunnit med förnyad kontakt med entrepenören men det ser nu ut som att det till en

del har åtgärdats och röjts där på sistone. Lite oklart hur och av vem, i så fall. Kollas upp och

planeras in för ev. ytterligare åtgärder. (LE).

7. Ekonomi - kassarapport:
Kassörens rapport per 2019-03-L1:
Ekonomi- och kassasituationen följer i stort förväntningarna. Dagens saldo på kontot är 159.154 kr.

Fondkontot fortfarande ca. 408.000 kr.

Kontorsboden är på plats och har debiterats med 25.000 kr plus transport 2.500 kr, kostnader som

redan betalats med befintliga kassamedel i februari och som redan ligger i investeringsbudgeten

för 2019.

Den sista obetalda avgiften på 2.000 kr för 2018 har inkommit efter inkassouppdrag. Därutöver har

4 kompletterande årsavgifter ä 2.OOO kr for Brf Ringugnen inkommit efter efterdebitering. Detta

berodde på felaktighet i fastighetsregistret där man noterat fastigheten t:232 som 1 andel istället

för 5 andelar, vilket är det korrekta andelstalet.

8. Verksamheten:

Medlem hört av sig vi mail: Det finns en stolpe som håller upp sjövattenledningen i vattnet utanför
Hjerts Torg. Denna stolpe har i somras legat strax under vattenytan, och bitvis strax ovanför. Risk

att denna stolpe körs på med båt då man inte vet om att den finns där. Borde märkas ut på något

sätt.

Det ska åtgärdas. Just nu är det isbelagt i detta område, men då man kan ta sig dit per båt ska

stolpen märkas upp på lämpligt sätt.
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Medlemmen har också haft bekymmer med att ta sig fram till sin båtplats vid bryggan under
föregående sommar. Trots liten båt tar motorn i sjöbotten. Ställer fråga om ev. muddring av

sjöbotten.

Diskuterades: Föregående sommar var extremt torr, vilket fick till följd att vattenståndet i sjön var

långt under normal nivå. Muddring kräver ansökan och specialtillstånd, vilket troligen inte skulle

beviljas. Detta beroende på att miljögifter som lagrats i bottenlagret frigörs om man muddrar. Om

kommande sommar blir mer normal är det sannolikt att också vattennivån återgår till det normala

och i så fall borde det lösa problemet.

Om inte kan man längre fram diskutera frågan om att istället förlänga bryggan. Antingen genom att
förlänga landfästet så att själva bryggan hamnar längre ut, alternativt kan bryggan byggas på i

andra änden, utåt vattnet, och på så sätt förlänga den. I första hand awaktas kommande

sommarsäsong för att se hur vattennivån påverkas i år.

9. Övriga frågor:

Årsstämman: Mötesordförande till årsstämman var inbjuden till detta styrelsemöte, men fick

förhinder. Vi kontaktar henne igen och föreslår nytt datum: måndag 18/3, alternativt tisdag 19/3.

(ML).

Diskuterades de handlingar som ska visas via "kanon" på årsmötet. Vissa delar kan sammanfattas

och göras som bilder i Power Point, annat material finns med i bakgrunden och kan visas upp vid ev

frågor. (GE).

Ekonomirapport och budgetförslag mailas till Göran (RS) samt också övriga handlingar som ingår i

kallelsen (ML).

Ytterligare förtydligande om vikten av fullmakt till stämman, samt själva fullmakten som ett
separat dokument, skickas ut som påminnelse i Nyhetsbrev. (ML).

Genomgång av revisionsberättelsen görs på själva stämman (KB) och läggs ut på hemsidan efter
årsmötet. (M L/ Roseana).

Nycklar till lokalen samt kaffe och kaffebröd ordnas. (CF).

Bygglovshandlingar för kontorsboden är fixade och lämnas in på kommunen. (CF).

Formulär gällande markarbeten/ träd med träden inritade är ifyllt och inlämnat till kommunen.
(LE ).

Fem träd/ alar intill strandpromenaden: All allmän och gemensam mark, inklusive

strandområdena, ägs fortfarande av Sundby Tomter AB. De nu aktuella träden, 5 alar, fanns i

anslutning till strandpromenaden. Vid extra kontroll med Sundby Tomter AB/ Peder Paus meddelas

att de som markägare givit styrelsen sitt tillstånd för fällning av dessa, och andra, träd inom

samfällighetens område.

Lasse E. är säker på att de 5 alarna fälldes ifebruari 2078, före föregående års årsstämma.

Tidsbestämningen kan göras då en medlem uppmärksammade fällningen och Lasse E. var beredd

på att frågor kring detta skulle kunna komma upp på 2018-års årsstämma, som var i början av

mars. Så blev dock inte fallet. Beslut om fällning av träden, samt också själva fällningen, skedde

under föregående års mandatperiod.

För ordningens skull har Peder Paus, Sundby Tomter AB, bett om markområdeskarta med träden

inritade. Träden har markerats på kartan (CF och LE) och skickas till Peder Paus (ML).
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Lantmäteriförättni ng:

Lantmäteriet har hört av sig. Förrättningen av anslutande markområden och fastigheter i Sundby 3

och 4 börjar närma sig slutskedet och Lantmäteriet är inom kort klara för att delge sitt beslut. Det

saknas dock ett antal underskrivna delgivningskvitton som tidigare skickats ut till samtliga

medlemmar i samfälligheten. Samtliga delgivningar måste vara undertecknade och återsända till

Lantmäteriet innan förrättningen kan slutföras. Påminnelse via Nyhetsbrev till medlemmarna.

(ML).

10. Kommande extramöte med ordförande till årsstämman:

Troligen måndag 18/3 kl. 19.00 (LE) - återkommer med separat kallelse.

Mötet avslutas

Styrelsemöte 2019-03-11

Underskrifter:

Göran Edbom, .iusterare

Lars Eriksson, ordförande Maria Lindgren,

Curt Frendh, justerare


