
 

 

Extrainsatt Styrelsemöte Sundby Strands Samfällighetsförening  

Protokoll 
Datum: 2021-04-27 

Plats: Sundby Strandväg 49 

Deltagare: Lars Eriksson (LE), Lars Olof Gustafsson (LO), Angela Kübek (AK) 

Jan Frick-Jensen (JF), Camilla Johansson Kühne (CJK), Leo Ruostejoki (LR), Kerstin Borell (adj). 

 

Ej närvarande: 

Göran Edbom (GE) 

 

 

Dagordning 
 

1. Mötet öppnas 

2. Kallelse till mötet godkändes 

3. Mötesordförande: Lars Eriksson 

4. Mötessekreterare: Camilla J Kühne 

5. Justerare: Lars Olof Gustafsson 

6. Föregående protokoll godkändes utan kommentarer. 

 

 

7. Direktiv Marina/Bryggor 

Genomgång av direktiv för bryggplats/marina utredningen med efterföljande diskussion. 

Efter vissa justeringar av formuleringar godkände styrelsen direktiven och LO fick i uppdrag att 

kontakta Sandra Wilson för att ge henne uppdraget att driva projektet förstudie samt förslag 

Marina/bryggor. Styrelsen vill också ge Sandra i uppdrag att inom ramen av 3 veckor förmedla 

intresseanmälan för både eventuella båtplatser, samt möjlighet till att tillfälligt hyra båtplatser under 

sommaren 2021. Uppföljning och status under projektets gång sker i samband med styrelsemöten. 

 

 

8. Tillfällig uthyrning av båtplatser under sommaren 2021 

Diskussion kring antal möjliga existerande båtplatser tillhörande föreningen, samt kring den påbyggda 

delen av brygga med cirka 10 platser som sedan årsstämma övergår i föreningens ägo från att ha varit 

i privat regi med uthyrda platser. För sommaren 2021 och tillfällig uthyrning finner styrelsen att: 

 

- Fullständig information kring de platser som varit i privat regi och vilka villkor/avtal som finns 

för de uthyrda platserna skall hämtas in, innan beslut kan tas om vidare väg framåt. LO får i 

uppdrag att kontakta tidigare förvaltare. 

 

- Förslaget om tillfällig uthyrning av båtplatser med bland annat lottningssystem och 

prioriterade områden godkändes av styrelsen och skall publiceras på samfällighetens hemsida 

tidigt maj månad. Lottning och admin av hyresavtal sköts av styrelsen.  

 

- Möjlighet till annons på hemsida för att underlätta uthyrning av de båtplatser som hör till 

fastighet inom Samfälligheten diskuterades. Beroende på hur stort intresse som finns, kan 

Samfälligheten erbjuda tjänsten på lite olika sätt och styrelsen avvaktar därför svar från 

intresseanmälan. 

 

 



 

 

9. Övriga frågor 

- Status lekplats: AK rapporterar om hur förarbete med offertintagande av grävarbeten pågår, 

samt hur arbetsgrupp är på gång att bildas för genomförandet. Uppföljning sker vid nästa 

styrelsemöte. 

 

- Status lejning av skolklass/idrottsförening för hjälp med röjning av ris/buskage:  ingen 

återkoppling ännu, fler förfrågningar kommer att skickas ut. Gallring av skog har blivit 

genomförd på de ytor som tillhör samfälligheten och inte tillhör enskild tomt. 

 

- Fler fågelskrämmor kommer att köpas in och placeras på lämpliga ställe på gemensamma 

ytor inom samfälligheten. 

 

- Vassbåten kommer att läggas i inom kort och visst arbete utföras. 

 

 

10. Nästa möte sker måndagen den 24 maj, klockan 19:00.  

11. Mötet avslutas 

 

 

 

Signaturer: 

 

 

_________________________________      _________________________________                                       

Lars Eriksson, Ordförande   Lars Olof Gustafsson, justerare 

 

 

  

    

 


