
 

 

Protokoll Styrelsemöte Sundby Strands Samfällighetsförening  
Datum: 2021-08-09 

Plats: Sundby Strandväg 49 

Deltagare: Lars Eriksson (LE), Lars Olof Gustafsson (LO),  

Jan Frick-Jensen (JF), Camilla Johansson Kühne (CJK), Göran Edbom (GE),  

Kerstin Borell (adj). 

 

Ej närvarande: Angela Kübek (AK) 

 

 

Dagordning 

 

1. Mötet öppnas 

2. Godkännande av möteskallelse 

3. Godkännande av mötesordförande: Lars Eriksson 

4. Godkännande av mötessekreterare: Camilla J Kühne 

5. Val av justerare: Jan Frick-Jensen 

6. Föregående protokoll + aktivitetslista 

7. Ekonomi-/kassarapport 

JF redogör för halvårsbokslutet och prognos 1, där en del avvikelser för budgetposter 

förklaras. Underhållskostnader generellt följer budget men för vissa projekt samt 

administration är kostnadsutfallet i halvårsskiftet något högre än budgeterat. 

Prognosen visar att årets resultat kommer få ett något lägre utfall än i budget. Enligt 

prognosen finns utrymme för att genomföra en fondavsättning på 50 tkr. 

 

8. Statusrapporter 

a. Grönytor  

 Underhållsarbetet löper på enligt plan.  

 

b. Fårhagar 

Ingen debitering för fåren har skett hittills, men förväntas komma in under 

senare delen av året. En översyn av kommande årets underhållsbehov 

kommer att utföras under Q4. 

 

c. Sommarvatten  

Arbetet går enligt plan., med en avvikelse. I området ”Åkerbyslingan” har 

upptäckt en trasig sommarservis. Reparationsåtgärder har utförts. 

Sommarvattnet beräknas stängas av i mitten av oktober, men exakt datum 

bestäms i samråd med vattenansvarig. 

 

 

 



 

 

d. Bryggor   

Den marina utredningen har visat att det finns tillräckligt många intressenter 

av båtplats och utbyggnad av befintlig marina. Nästa steg är 

offertförfrågningar. Vissa problem med skadegörelse vid befintliga marinan 

diskuteras. För brygga 7 och 12 saknas bryggansvarig av de fastighetsägare 

som äger platserna. Dessa fastighetsägare kommer att uppmanas av styrelsen 

att utse en ansvarig inom gruppen. 

 

e. Bad och lekplatser 

Inventeringen av lekplatsen vid Tegelplan har visat att en större re-investering 

kommer att vara nödvändig, dels för att lekplatsen är väldigt nedsliten och att 

den behöver uppdateras till dagens standard gällande säkerhet.  

Efter diskussion kring hur arbetet skall genomföras, samt för- och nackdelar 

med att dela upp arbetet eller genomföra allt på en gång, finner styrelsen att 

det finns fördelar i att både anlägga den nya lekplatsen och restaurera den 

gamla med samma leverantör samtidigt.  Detta arbete kommer att utföras av 

leverantör i april/maj 2022.  Inför detta arbete kommer en rad förberedelser 

och inköp att utföras under Q3-Q4, 2021 och Q1, 2022 i syfte att få igång 

lekplatserna så snabbt som möjligt i Q2, 2022. 

 

f. Kontorsboden 

Slutmålning görs under hösten 2021. 

 

9. Övriga frågor 

a. Avgång styrelseledamot Leo Ruostejoki 

Valberedningen är informerad. För giltiga styrelsebeslut krävs att 5 ledamöter 

inkl. ordförande skall vara närvarande. Vissa beslut kan komma att tas mail-

ledes, om ett flertal ledamöter eller suppleanter inte kan närvara fysiskt. 

 

b. Årshjul aktiviteter + arbetsgång styrelse 

Årshjulet som är ett arbetsredskap för styrelsen i syfte att förenkla översynen 

när olika delar skall ske under året kommer att kompletteras med ytterligare 

aktiviteter. Under diskussionen läggs även en förtydligad arbetsgång styrelse 

till det administrativa uppdraget, samt uppförandet av en leverantörslista. 

 

c. Badstrand för hund (förfrågan medlem). 

Idag finns inga planer på att anlägga en speciell hundstrand. 

 

d. Hinder för parkering på samfällighetens allmänning. (Förfrågan medlem). 

Förslaget godkänns med villkoret att hindret placeras 1,5 meter från vägkant, 

för att säkerställa att möjlighet att stanna till med bil finns men samtidigt 

förhindra vidare skador än de som redan uppstått genom att bilar parkerat 

eller kört upp på allmänningen. Information kommer att skickas ut till 



 

 

medlemmarna kring vad som gäller för de som vill lasta av och ur till sina 

båtar. 

 

e. Extra fällning av träd (förfrågan medlem). 

Styrelsen har fått in förfrågningar från ett antal medlemmar angående 

trädfällning. Det handlar bland annat om sjuk björk och ett par andra träd 

som står illa till för tomtägare. Styrelsen bifaller att dessa träd fälls, då sjuka 

träd måste tas ner innan det orsakar skada och i de andra fallen har 

grannarna vid olika tidpunkter bett om att få fälla samma träd.  

 

f. Koordination underhåll bryggor (förfrågan medlem). 

Medlem upplever att bryggor sköts väldigt olika och efterfrågar en större 

koordination från styrelsen, så att arbetet blir mer likartat. Historiskt sett har 

arbetet för löpande underhåll förlagts på bryggansvariga. Dessa kommer ha 

fortsatt detta ansvar, men en översyn kommer att genomföras för att se om 

uppdraget är tillräckligt tydligt och om det finns förbättringspotential. Extra 

insats av rengöring bryggor tas med som option till höststädningen. 

 

10. Beslut 

a. Styrelsen beslutar att förlägga arbetet med ny och gammal lekplats till Q2, 

2022. 

b. Styrelsen bifaller förslag om parkeringshinder allmänning 

c. Styrelsen bifaller förslag extra trädfällning 

d. Styrelsen kommer utföra översyn av arbetsgång styrelse, samt 

underhållsarbetet bryggor. 

 

11. Nästa möte.  

6 september  

 

12. Mötet avslutas 

 

   

Signaturer: 

 

 

_________________________________      _________________________________                                       

Lars Eriksson, Ordförande   Jan Frick-Jensen, justerare 

 


