Skyttstennäs tomtägareförening

2020-10-10

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Skyttstennäs tomtägareförening
Datum: 2020-10-10, Plats: hos Eva Brevemark.

Närvarande: Eva Brevemark, Staffan Carlbom, Gunilla Engström, Björn Lindgren, Rune
Lönnqvist, Bo Stendahl och Bengt Åkerlind (deltog via telefon). Frånvarande: Åsa Hagström
och Torbjörn Lindström.
1.
2.
3.
4.

Ordförande förklarade mötet öppnat.
Rune Lönnqvist utsågs att vara protokollsförare och Björn Lindgren utsågs att justera
dagens protokoll.
Dagordningen fastställdes.
Föregående styrelseprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
Ordförande gick igenom konversationer via E-post sedan föregående sammanträde.
Styrelsen beslutade att Ola Engström inte ska delta vid revisionsarbetet på grund av att
hans fru, Gunilla Engström, inträtt som ledamot efter Torbjörn Lindström som flyttat
från området. Vidare meddelades styrelsen:
 att Gunilla Engström övertar ansvaret för Ladan och Rådhuset efter Helena Tibblin.
 att Marina Nordholm är ny kvartersmästare för område 1B
 att Conny Karlsson är ny kvartersmästare för område 4.

Meddelanden.
5a.

Vägar: Rune Lönnqvist rapporterade att potthål lagats och att IP-Only ännu inte lämnat
besked om när besiktningen av vägarna efter fibergräningen ska ske.

5b.

Sjöar: Rune Lönnqvist rapporterade:
 Att vattennivåerna är låga men en viss ökning har skett den sista veckan.
 Att årets analys av sjövattnen i stort visar oförändrade värden.
 Att 14 st fastighetsägare deltog vid upptagning av klippta växter runt bryggorna.
 Att 9 st fastighetsägare arbetat med klippbåtarna. Den lilla klippbåten var bokad
10 dagar och den stora båten var bokad 35 dagar. Utrustningen har fungerat bra
med endast mindre reparationer.
 Att resultatet av årets frivilliga klipparbete är mycket bra.
 Att styrelsen för sjöföreningen SSV beslutat att föreslå föreningens årsmöte att
upplösa föreningen.

5c.

Pumpar: Styrelsen diskuterade hur föreningens handpumpar och utarrenderade
brunnshål ska användas och underhållas. Styrelsen uppdrog till Åsa Hagström och
Bengt Åkerlind att till nästa sammanträde presentera ett förslag på nytt avtal för
utarrendering av brunnshål, ett förslag på vilka handpumpar som ska undantas från
framtida utarrendering samt ett förslag på en årlig avgift för utarrenderade brunnar.

5d.

Skog och mark: Bengt Åkerlind rapporterade att en entreprenör kommer för att flisa
ris vid risupplaget under oktober/november. Vidare rapporterade han att
tomtägareföreningen gjort en överenskommelse där ägaren till Strandsjövägen 10 som
lovat att bekosta en uppsnyggning av föreningens mark mellan fastigheterna
Strandsjövägen 8 och 10. Området ska utformas så att det framgår att det är öppet för
alla och envar.
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Ekonomi: Bo Stendahl rapporterade att en medlem fortfarande resterar med
medlemsavgiften. Kontakt kommer att tas via telefon eller besök. Årets kostnader för
vägunderhåll samt sjöar och badplatser närmar sig årsbudgetens nivå, men styrelsens
”buffertpost” på 35 tkr har inte behövt användas.
Vidare rapporterade Bo Stendahl att en utredning visade att föreningen kan söka
statligt bidrag för underhållet av Strandsjövägen. För övriga vägar kan föreningen söka
kommunalt bidrag. Av formella skäl måste årsstämman fatta beslut om att föreningen
ska ansöka om bidrag.

Beslutsärenden.
6a.

Förslag om inköp av utrustning för sugmuddring: Styrelsen beslöt att uppdra till Rune
Lönnqvist att genomföra inköp av en flytande plattform, slangar och pump för att suga
upp växter och dy ur våra grunda sjöar. Kostnaderna för utrustningen ska inte orsaka
årliga avskrivningar på mer än 10 tkr och denna kostnad ska rymmas inom ordinarie
budget för sjöverksamheten

6b.

Ansökan från Vattenfall om kabeldragning: Styrelsen beslöt att godkänna att en
elkabel dras under Skyttes väg och accepterar intrångsersättningen på drygt 2 tkr.
Ordförande signerar det föreslagna avtalet.

Övrigt.
7a.

Nyckel till Ladan: Gunilla Engström fick i uppdrag att kontakta Helen Tibblin angående
nyckel till Ladan.

7b.

Kommande aktiviteter:
 Lördag 16/1 kl 14, nästa styrelsemöte hos Bo Stendahl, Strandsjövägen 36.
 Ordinarie årsstämma hålls under 2021 lördagen den 27/3 kl 13. (Lokal meddelas
senare.)
 Vårens röjardag hålls i slutet av april – 21 och höstens röjardag hålls i slutet av
september – 21.

8.

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Järlåsa 10/10 2020
________________________________________________________
Rune Lönnqvist (Sekreterare)
________________________________________________________
Eva Brevemark (Ordförande)

________________________________________________________
Björn Lindgren (Justerare)
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