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Styrelsemöte 2020-03-02 
 
 
Närvarande: Lars Eriksson (LE), Claes Grebell (CG), Lars Olof Gustavsson (LO), Ralf Svedberg (RS),    
Maria Lindgren (ML), Göran Edbom (GE), Kerstin Borell (KB) 

 
1. Mötet öppnas.  
2. Kallelse till mötet godkändes.  
3. Mötesordförande: Lars Eriksson 
4. Mötessekreterare: Maria Lindgren  
5. Justerare: Claes Grebell, L-O Gustavsson  

  
 
 

6. Ekonomi-kassarapport (RS):  
Ingen förändring sedan föregående protokoll, 2020-02-10.  
 
Brev till Källarängen AB med information om årsavgifter för osålda tomter har skickats 12/2.  
Hittills ingen reaktion på detta. (RS, KB) 
 

7. Verksamheten:  

 Fårhagar – stängsel. Inget nytt sedan föregående möte. (LE) 

  Slyröjning: Har utförts, bland annat i mittsträngen mellan gångväg och bilväg på sträckan i     
närheten av kontorsboden. Det som röjts ligger kvar på platsen tills vidare. Samlas ihop i samband 
med vårstädningen och läggs invid vägen för avhämtning via entreprenör. (LE) 

Besiktning av lekplatser i området: Innan besiktning och utförare bestäms måste ”EU-sand” 
beställas och läggas ut på lekplatsen vid Tegelplan. Görs till våren. (LO) 

Brygga 13: Reparation ska utföras till våren, innan båtsäsongen. Entreprenör vidtalad. 
Båtbommarnas läge ses över och justeras i samband med detta. (LE). 

  

8. Övrigt:  

Inventarieförteckning: Klar och läggs in på hemsidan efter årsstämman.   

Länsstyrelsen: Svar mottagits. Ingen ytterligare åtgärd. 

 

Fråga från medlem: Avskärmning mot Brf parkering samt vattendjup vid brygga 

Fråga om möjlighet att det planteras en tujahäck, 4 – 5 m hög, på allmän yta mot parkeringen för 
Brf Ringugnen. Alternativt föreslås ett högt staket/ plank på ca. 4 m. Verkar inte idealiskt. Det är 
också en fråga om vad övriga grannar samt Brf Ringugnen har för syn på denna föreslagna 
avskärmning. Gemensam överenskommelse måste i så fall råda om detta, och också hur kostnaden 
i så fall ska fördelas mellan berörda. Föreslås att medlemmen först och främst inhämtar 
synpunkter från de omkringboende och Brf.  Alternativt vidtar avskärmande åtgärder på egen 
tomt. Samfälligheten står inte för kostnaderna för staket/ plank / häck,  
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Det framställs också synpunkter på att det är svårt att komma in med båten till medlemmens 
båtplats, då vattendjupet inte är tillräckligt där. (Brygga 7). Förfrågan om möjlighet att skjuta ut 
bryggan längre ut i vattnet för att få till ett bättre djup. I bryggbestämmelserna anges 
storleksbegränsningar för båtarna. Samfälligheten står inte för kostnad eller flytt av bryggan om 
platsen inte kan användas på grund av att båten överstiger storleksgränsen. Frågan är hur pass stor 
den aktuella båten är? Frågan ställs till medlemmen enligt beslut på mötet.  (ML).  

 

Vid inköp av fastighet ingick tillhörande båtplats i befintligt skick enligt förteckning från Sundby 
tomter. Båtplatserna är avsedda för mindre båtar, 2,3 x 6,0 m, enligt bryggreglerna. Föreningen har 
inget mandat att flytta eller förändra båtplatser då det är ”privat” egendom. Medlemmar som har 
speciella önskemål kan byta eller hyra båtplatser av varandra på individuell basis. 
Vill medlemmar ha större/bättre båtplatser finns även möjlighet att köpa en plats vid marinan  
 

Parkering på gemensamma ytor: På förekommen anledning, då det står en del fordon mer eller 
mindre konstant parkerade på framförallt Hjerts Torg, diskuteras skyltning angående 
tidsbegränsad parkering med övervakning på vissa platser inom området. Gäller Hjerts Torg, men 
också vid pulkabacken. Det är inte meningen att gemensamma ytor ska tas i anspråk som privat 
mark för uppställning av fordon som man inte får plats med på den egna tomten. Beslutas att 
införa tidsbegränsad parkering på prov under ett år. Kontakt och samråd   med 
övervakningsföretag om lämplig tidsbegränsning och skyltning. (LE)  

 

Inför årsstämman:  

Budget klar. Genomgång. (RS, KB, LO) 

 

9. Nästa möte: Avstämning inför årsstämman. Datum ej fastställt. 

  

Mötet avslutas 

 

 

Styrelsemöte 2020-03-02 

Underskrifter: 

 

  

 ____________________________         ____________________________ 

Lars Eriksson, ordförande     Maria Lindgren, mötessekreterare 

 

 

 

_____________________________            ________________________________ 

Claes Grebell, justerare   Lars Olof Gustavsson, justerare 


