
Sundby Strands Samfällighetsförening 

Styrelsemöte 2020-08-03 

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: Jan Frick-Jensen och Lars-Olof Gustafsson. 

  

6. 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. Juni och juli månads inbetalningar 
avser likvid för fyra sålda båtbommar (7 tkr). Månadernas större utbetalningar avser 
reparation av pumpar (78 tkr), skötsel av grönytor, klippning och reparation av fårhagar 
(sammanlagt 86 tkr). Resultatet per sista juli prognostiseras till 201 tkr. Saldot på 
företagskontot per den 31 juli är 404 tkr och på fondkontot 459 tkr. 
  
Kassören redogjorde för innehållet i samfällighetens försäkringar. Kassören ber 
försäkringsbolaget uppdatera försäkringarna för det ökade medlemsantalet efter 
anslutningen av Åkerby. 
 

7. Verksamheten 

Fällning av träd: En medlem har bett styrelsen om tillstånd att fälla två tallar på 
samfällighetens mark. Styrelsen medger fällningen under förutsättning att den är förankrad 
hos grannarna. 
 
Fårhagarna: Sedan en tid är fåren borta ur fårhagarna. LE fick i uppdrag att kontakta 
fårbonden för en förklaring och för att få tillbaka fåren resten av sommaren. 
 
Märkning av bryggor: En del av de nyare bryggorna har ingen fastighetsmärkning. Styrelsen 
beslöt att ta med detta till höstens städdag om sådan kan genomföras pga covid-19. Då görs 
också en inventering av om en del bryggor måste förstärkas för att hålla för båtbommar.  
 
Förgiftning av träd: En del träd har förgiftats vid Sundby Strandväg. Ett av dessa träd står på 
samfällighetens mark. Styrelsen beslutar polisanmäla detta.  
 
Nybyggnation: Vid en nybyggnation har samfällighetens mark delvis tagits i anspråk. Detta är 

naturligtvis ej tillåtet. Man ska hålla sig inom sin tomt och iaktta de avståndsregler som gäller 

för byggnation. Åverkan på samfällighetens mark, träd mm är förbjudet. Undantag är 

rensning av sly och fällning av träd efter styrelsens godkännande. Ej heller tillåtet att göra 

större planteringar eller byggnationer på vår mark. Styrelsen beslutar skicka ett brev till 

fastighetsägaren om att intrången på samfällighetens mark inte är ok och fordrar åtgärder 

för återställande. 



Höstens städdag: Styrelsen beslöt att höstens städdag inträffar söndagen den 11 oktober 

förutsatt att covid-19-läget tillåter det. Då görs bla översyn och märkning av bryggor och 

sommarvattnet stängs av. Närmare information om detta lämnas senare. 

  

Dike vid Hjerts Torg: Vissa dikesarbeten har gjorts vid stensoffan. LE undersöker om mer 

behöver göras. 

 

8. Övriga frågor 

Kontorsboden: Styrelsen beslöt att taket åtgärdas i år och att väggarna renoveras nästa år 

om utrymme då finns i budgeten. Curth Frendh införskaffar takstolar. Kontakt tas med 

Veterankraft för att utföra arbetet. LO samordnar. 

 

One.com: Vår hemsidesleverantör har förändrat sina tjänstepaket. Vi har automatiskt 

placerats i ett nytt paket med vissa mindre justeringar mot tidigare. Styrelsen godkänner 

detta. Årskostnaden är ca 600 kr.  

 

Information om sommarvatten på hemsidan: LO fick i uppdrag att se över texten om 

sommarvatten på hemsidan och se om något behöver förtydligas eller kompletteras.  

 

Motorfordon på gångvägar: Den obehöriga motortrafiken på gångvägarna har avtagit under 

sommaren. Styrelsen avvaktar med vidare åtgärder såvida läget inte förvärras igen.  

 

Administrativa rutiner: Vissa administrativa rutiner såsom arkivering, avtal, GDPR mm., 

diskuterades. Beslöts att göra en förteckning över samfällighetens avtal.  

 

9. Nästa möte 

Måndag 28/9 kl. 19.00. 

 

Mötet avslutas 

 

 

Styrelsemöte 2020-08-03 

 

Underskrifter: 

 

 

 

_________________________________  _______________________________ 

Lars Eriksson, ordförande   Leo Ruostejoki, mötessekreterare 

 

 

 

_________________________________  _______________________________ 

Jan Frick-Jensen, justerare   Lars-Olof Gustafsson, justerare 


