
Sundby Strands Samfällighetsförening 

Styrelsemöte 2020-09-28 

Närvarande: Lars Eriksson (LE), Lars-Olof Gustafsson (LO), Claes Grebell (CG), Leo Ruostejoki (LR), Jan 

Frick-Jensen (JFJ), Hans Nyberg (HN), Göran Edbom (GE), Kerstin Borell (KB) (adj), 

1. Mötet öppnas. 

2. Kallelse till mötet godkändes. 

3. Mötesordförande: Lars Eriksson. 

4. Mötessekreterare: Leo Ruostejoki. 

5. Justerare: Claes Grebell och Lars-Olof Gustafsson. 

 

6. Från föregående protokoll 

Tak kontorsboden: Takstolar, takpannor och annat material är beställt. En snickare är 
kontaktad (450 kr/tim inkl moms). Totalt beräknas arbetet gå på ca 35 tkr. Beräknas utföras 
under hösten. 
 
Förgiftade träd: En polisanmälan är inlämnad gällande förgiftade träd på samfällighetens 
mark. Styrelsen har inget att invända mot att medlem i närheten tar ner de förgiftade träden 
på samfällighetens mark. 
 
Ianspråktagande av samfällighetens mark vid nybyggnation: Styrelsen har inte fått någon 
återkoppling från kommunen gällande skrivelse i ärendet. Kontakt tas åter med kommunen. 
Styrelsen bevakar ärendet. 
 
Inställd städdag: Styrelsen beslutar ställa in höstens städdag. Den slyröjning som behöver 
göras kommer att utföras med extern hjälp. Styrelsen kommer själv under hösten att märka 
upp bryggor och ta upp badstegar. Förstärkning och renovering av bryggor görs till våren. 
 
Avstängning av sommarvatten: Endast 5 personer har anmält sig efter det upprop om 
deltagande som gick ut vecka 39. Beslutades skicka ut ytterligare en vädjan snarast. 

  

7. Ekonomi-/kassarapport (JFJ) 

Två av 2019 års årsavgifter och tre av 2020 års årsavgifter är ännu ej betalda. Fordringarna 
har skickats till Kronofogden för betalningsföreläggande. Resultatet per sista augusti är 174 
tkr. Saldot på företagskontot per den 27 september är 372 tkr och på fondkontot 459 tkr. 
  
Beslutades komplettera föreningens försäkring med avseende på utökat antal medlemmar 
till 260 samt att teckna en tilläggsförsäkring för bryggorna. Årspremien blir totalt ca 16 tkr. 
 

8. Verksamheten 

Information Sundby Äng: Inflyttning i radhusen på nya området Sundby Äng har skett under 
september. Välkomstbrev samt information om sommarvattnet kommer att läggas i 
brevlådorna. 
 
Egen flik om Sommarvatten: Det kan vara svårt att hitta informationen om sommarvatten på 
hemsidan. Styrelsen kontaktar web-ansvarig för att höra om det går att ha en egen flik för 
sommarvattnet. 



 

9. Övriga frågor 

Tilläggsdomän på One.com: För ett år sedan beställdes en tilläggsdomän på One.com. Den är 

tom och har inte kostat något. Beslutades säga upp abonnemanget på tilläggsdomänen. 

 

Soffan (konstverket) vid Hjerts Torg: Soffan håller på att rasa ned i sjön. Beslutades kontakta 

Strängnäs Kommun/Kulturkontoret. 

 

Vattendammen och diken på Sundby Äng: Diskuterades föreningens ansvar för dammen och 

dikena. Beslutades att ansvarsfrågan tas upp med OBOS. 

 

10. Nästa möte 

Måndag 30/11 kl. 19.00. 

 

Mötet avslutas 

 

 

Styrelsemöte 2020-09-28 

 

Underskrifter: 

 

 

 

_________________________________  _______________________________ 

Lars Eriksson, ordförande   Leo Ruostejoki, mötessekreterare 

 

 

 

_________________________________  _______________________________ 

Claes Grebell, justerare   Lars-Olof Gustafsson, justerare 


