Skyttstennäs tomtägareförening

2021-10-23

Protokoll vid styrelsesammanträde i Skyttstennäs tomtägareförening
Datum: 2021-10-23, Plats: Aspbolsvägen 8 och via Teams. Deltagare: Eva Brevemark, ordf.,
Anna Bergman, Staffan Carlbom (via Teams), Gunilla Engström, Åsa Hagström, Rune
Lönnqvist, Joanna Rutkowska (via Teams), Bo Stendahl (via Teams) och Bengt Åkerlind.
Anmält frånvaro: Björn Lindgren.
1.
2.

Ordförande förklarade mötet öppnat.
Rune Lönnqvist utsågs att vara protokollförare och Bengt Åkerlind utsågs att justera
dagens protokoll.
Dagordningen fastställdes med tillägget 6f) Hemsidan.
Protokollet från styrelsemötet den 28/8 gicks igenom och lades till handlingarna med
en notering om att det skogsområde som avsågs §5g 2) är området som omgärdas av
Slingervägen, Strandsjövägen och Tackmossvägen.

3.
4.

Rapporter och meddelanden.
5a.

Ekonomirapport: Bo Stendahl rapporterade alla betalt medlemsavgiften och att
föreningens ekonomiska ställning är god.

5b.

Sjörapport: Rune Lönnqvist presenterade en skriftlig rapport om arbetet med sjöarna.
Rapporten finns på föreningens webbplats. Värt att notera är bl.a. att utloppet från
Stennässjön kan komma att behövas ses över då det finns risk att det sätts igen av
vassruggar m.m.

5c.

Brunnsavtal: Ordförande meddelade att Björn Lindgren haft kontakt med de nya
ägarna till Tackmossvägen 34 och att alla oklarheter om fastighetens brunnsavtal är
uppklarade.

5d.

Skogsrapport: Bengt Åkerlind redogjorde för avslutade och planerade gallringar:
Farliga träd vid Stennäsvägen 46 och Tackmossvägen 22-24.
Farliga träd och gallring av träd vid parkering badet.
Gallring av träd utefter Strandsjövägen och Tackmossvägen.
Gallring av träd vid sjökanten Strandsjön mellan Strandsjövägen 17 och 19 samt vid
utloppet mot Bäckstigen.
Gallring/döda barkborreträd utefter del av stigen mellan Stennäsvägen 9 och 11 i
riktning mot Uffes brygga.
Gallring mellan Ribbingebäcksvägen och kraftledningen vid Tackmossvägen 16
genomfört av Vattenfall efter 1,5-års påverkan, bortkört av HA Skog & Jord.
I samband med HA Skog & Jords arbeten i området har ett flertal tomtägare
genomfört gallringar och omhändertagande av barkborreskadade/döda träd. Dock
återstår en hel del behov av åtgärder på såväl tomter som föreningens mark.
På några av de hyrda uppläggningsplatserna för material från tomtavverkningar har
nu flisning skett.
Vid genomgång av området mellan Slingervägen och Strandsjövägen med HA Skog &
Jord framkom att föreningen kan slutföra gallringen, som genomfördes 2011-12 men
inte kunde fullföljas p.g.a. väderförhållanden. Det är fullvuxen skog som kräver andra
maskiner (skördare) än de som nu tillgängliga. På skogen har för närvarande inte
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upptäckts några barkborreangrepp. Det innebär att intäkterna från gallringen
kommer att överstiga kostnaderna för avverkningen. Om barkborreangrepp sker
innan avverkning innebär det en kostnad i stället för intäkt om föreningen behöver ta
bort träden. Arbetet kan genomföras av HA Skog & Jord i samband med annat jobb i
närområdet (mindre maskintransportkostnader) efter årsskiftet. En kompletterande
beräkning av gallringsvolym och kostnads/intäkts-aspekter ska göras innan
genomförande samt att gallringsvolymen sker i samråd med kvartersmästare och
närmast berörda/boenden.
Vattenfall genomför för närvarande röjning under kraftledningarna vilket öppnar upp
området men också skapar ett behov av att till våren snygga till närmast passerande
vägar, så att vi kan ta hand om högarna i samband med vårens städdag.

En medlem har ställt en fråga om vad som räknas som sly som kan tas bort. Styrelsens
svar är att uppmana medlemmarna att kontakta kvartersmästare för att få besked.
5e.

Bygglov: Ordförande rapporterade om de förfrågningar om synpunkter som inkommit
från Uppsala kommun.

5f.

Dokument och dokumentstruktur: Joanna Rutkowska rapporterade att hon skapat ett
Googlekonto för föreningen där styrelsen kan arbeta med gemensamma dokument
och där föreningens nya webbplats kan byggas. Arbetsgruppen (Joanna Rutkowska,
Bengt Åkerlind och Rune Lönnqvist) sammanträder söndag den 7/11 kl 13 på
Tackmossvägen 7 för att fortsätta arbetet.

5g.

Höstens röjardag: Bo Stendahl rapporterade att 50 st fastigheter var representerade
vid höstens röjardag. Styrelsen tackar för allt arbete ute i kvarteren och vid
korvgrytorna.

Diskussions och beslutsärenden.
6a.

Valberedningen. Rune Lönnqvist förslog att styrelsen ska söka och utse ytterligare två
valberedare. Styrelsen avslog förslaget och beslöt att styrelsen ska försöka hjälpa
Richard Gradin att hitta stöd med arbetet i valberedningen. (Richard Gradin är den
ende som av årsstämman valdes till valberedningen.).

6b.

Arbetsfördelning inom styrelsen. Styrelsen beslöt att inleda arbetet med att var och en
som ansvarar för ett område/uppdrag ska presentera en arbetsbeskrivning för sitt
ansvarsområde till nästa ordinarie sammanträde. Även kvartersmästares
arbetsbeskrivning ska dokumenteras.

6c.

Frekvens och omfattning av ängsklippning. Styrelsen uppdrog till Åsa Hagström att
presentera ett förslag på hur föreningens ängar ska skötas.

6d.

Spångar längs stigar: På förslag från bl.a. Anna Bergman beslöt styrelsen att
kvartersmästaren för kvarter nr 6 får köpa in virke för att bygga en ca 15 meter lång
träspång vid stigen som börjar vid Aspbolsbryggan. Denna del av stigen har under en
stor del av sommaren varit översvämmad.
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6e.

Markplan: Åsa Hagström och Bengt Åkerlind presenterade ett förslag på en reviderad
markplan. Beslut om markplanen fattas vid nästa ordinarie sammanträde.

6f.

Föreningens webbplats: Bengt Åkerlind anmälde att det är oklart om alla planer som
presenteras på webbplatsen är korrekt fastställda av styrelsen. Arbetsgruppen för
Dokument och dokumentstruktur utreder frågan.

Övriga frågor
7a.

Nästa styrelsemöte:


Lördagen den 13/11 kl 14 hos Joanna Rutkowska, Tackmossvägen 7. Sammanträdet
ägnas åt hanteringen av föreningens Googlekonto.



Lördagen den 8/1 kl 14 hos Åsa Hagström, Strandsjövägen 22.

7b.

Årsstämma: Styrelsen beslutade att nästa årsstämma ska hållas lördagen 26 mars år
2022. Stämman kommer genomföras både digitalt och fysiskt och startar kl 13. Plats
meddelas senare.

8.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Järlåsa 23/10 2021

____________________________________________________________________
Rune Lönnqvist, sekreterare

____________________________________________________________________
Eva Brevemark, ordförande

____________________________________________________________________
Bengt Åkerlind, justerare
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