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Sundby strands samfällighetsförening  
Styrelsemöte 2020-03-23  

 
Närvarande: Lars Eriksson (LE), Claes Grebell (CG), Lars Olof Gustavsson (LO),     
Maria Lindgren (ML), Göran Edbom (GE), Kerstin Borell (KB), Hans Nyberg (HN), Jan Frick-Jensen (JF), 
Leo Ruostejoki (LR)  
 

 
1. Mötet öppnas.  
2. Kallelse till mötet godkändes.  
3. Mötesordförande: Lars Eriksson 
4. T.f. Mötessekreterare: Maria Lindgren  
5. Justerare: Kerstin Borell, Claes Grebell 

 
 

 
 

6. Avstämningsmöte efter konstituerande möte:  
På grund av rådande virustider hålls en kortare avstämning utomhus, vid kontorsboden. 

 

Normalt sett skulle planering inför vårens städdag ha påbörjats inom kort och kallelse till möte 
med städfogdarna ha gått ut. Om det ska planeras för städaktiviteter skulle det behöva kallas till 
ett möte ganska snart, kanske redan nästa vecka.  

Med tanke på att det i nuläget av smittskyddsskäl avråds från att människor samlas i större 
grupperingar kan det bli fråga om att vårens städdag inte kommer att kunna genomföras på vanligt 
sätt denna vår, i och med det osäkra läget.  

Några saker måste dock utföras: Badstegarna vid bryggorna måste i vattnet och anläggningen för 
sommarvatten måste sättas igång.  

Kontakt med sjövattenansvarige för överenskommelse om lämpligt datum för igångsättning av 
sommarvatten. (LE). 

Det är fortfarande för få deltagare i sjövatten-gruppen och för mycket jobb under för många 
timmar för alltför få personer då anläggningen ska tömmas på hösten och sättas igång på våren. 
Detta har tagits upp i olika sammanhang, bland annat på årsstämman, men hittills ingen konkret 
anmälan från någon. Ett alternativ kan vara att kolla med städfogdarna om de kan hjälpa till med 
sommarvattnet, om nu övriga städaktiviteter måste ställas in. (ML).   

Kanske går det också att få tag på intresserade från den nyaste delen av området (Åkerbyslingan, 
Åkerbybacken). Även i den delen av området bör det finnas någon/några som kan ställa upp som 
städfogde eller hjälp till sjövattengruppen. Välkomstbrev med information är utdelat där sedan 
tidigare. Nu får det bli dörrknackning. (LO). 

En back-up till sjövattenansvarige har hittats: Sune Östman ställer upp och kommer att vara 
behjälplig och lite mer insatt i själva anläggningen, pumpar etc. Därmed undviks 
osäkerhetsmomentet med en enda person som har tillräcklig kunskap om själva anläggningen. 
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Inventarieförteckning är färdigställd. Till inventarie- och materielansvarig har utsetts: Curt Frendh.  

 

Yttrande till Länsstyrelsens är färdigställt och ska skickas in till Länsstyrelsen med bilagor i dagarna. 
(ML) 

 

 

7. Nästa möte: 

Ej fastställt ännu. Datum bestäms efter kontakt med sjövattenansvarige.  

 

Mötet avslutas 

 

 

 

  

Styrelsemöte 2020-03-23 

 

Underskrifter: 

  

 

 

 ____________________________         ____________________________ 

Lars Eriksson, ordförande      Maria Lindgren, T.f. mötessekreterare 

 

 

 

_____________________________            ________________________________ 

Kerstin Borell, justerare   Claes Grebell, justerare   


