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1)  Fastställande av dagordning 

     Godkänd 

2)  Val av justeringsmän 

      Curt Frendh, Claes Grebell 

3)  Föregående protokoll 

     Godkändes 

4)  Städdag       

     Tid för höstens städdag bestämdes till 13 oktober kl 10.00 

     Sommarvattnet kommer att stängas av 20 oktober 

     Fokus blir på bryggor och viss röjning i hagarna 

5)  Verksamheten     

      Verksamheten kring boulebanan har till stor glädje kommit igång och den används nu regelbundet. 

      Bollplan intill boulebanan har såtts in med gräs för att förenkla underhållet.  

      Gesta gård har kontaktats för att färdigställa gångstigen mellan nya och gamla området. 

      Vi har varit i kontakt med Samhall beträffande röjning men anbudet blev alldeles för dyrt 

      En professionell skogsröjare kommer i stället att anlitas för att röja upp i hagarna. Curt som har haft kontakt med berörda 

      grannar kommer att visa skogsröjaren vilka områden som skall röjas. 

      En sista kantklippning inför hösten är beställd 

      OBOS har kontaktat styrelsen angående nertagning av några enstaka tallar som står olägligt till.  

      Styrelsen beslutade att det är ok 

      Mark och Miljödomstolen har nu fått alla handlingar rörande Torsten Resars stämmning mot samfälligheten. 

     Styrelsen har haft ett par möten med Strängnäs kommun för att klargöra reglerna kring strandskyddet 

     och vi har etablerat ett bra samarbete med kommunen.  

     Höstmörkret börjar närma sig så Lasse fick i uppdrag att försöka påskynda elanslutningen till baracken. 

     En medlem har framfört önskemål om att snygga till containern som Brf Ringugnen har vid tegelplan.  

     Beslut har tagits av Ringugnens styrelse att den skall kläs in. 

 

     Claes och Curt fick i uppdrag att märka ut stolpen som sticker upp i vattenbrynet vid en av bryggorna. Kommer att 

     utföras på städdagen.       

 

   6)  Ekonomi 

 

     Vi har fortfarande 4 ärenden hos kronofogden rörande uteblivna inbetalningar av årsavgiften. Enligt uppgift kan det ta  

     upp till 6 mån att stänga ett ärende. 

     Saldot på företagskontot per den 31 augusti är 367000 kr och på fondkontot 433000 kr 

     Preliminärt rörelseresultat per 31 augusti uppgår till 209000 kr 

 

 

Vid protokollet                                     Ordförande 

Lars-Olof  G                                        Lars Eriksson 

 

Justeras 

Curt Frendh                                        Claes Grebell 

 


