
e Sjöbrisens Samfällighetsförening Sollentuna 

Protokoll från ordinarie styrelsemöte i Samfällighetsföreningen Sjöbrisen. 

Tid: Måndag den 28 november 2016, kl. 19:00 - 21:00 

Plats: Maria, Lomvägen 439 

Närvarande: Elisabeth Asp, Henry Eivarsson, Lars Ehmer, Björn LundelI, Kathrin Herfurth-Selinder, 

Fredrik De MarE~, Maria Yttergren 

Frånvarande: Rolf Regner 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Val av sekreterare för mötet 

Elisabeth Asp väljs till sekreterare. 

§ 3 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

§ 4 Genomgång av föregående protokoll 

§4.1 Stege på fastighet med påbyggnad (Henry) 

Kommunen hänvisar till Lantmäteriet. Styrelsen har varit i kontakt med Villaägarna 

men de kan inte hjälpa icke-medlemmar. Det framgår inte av anläggningsbeslutet vem 

som ansvarar för stegarna. Styrelsen kommer att diskutera ev medlemskap i 

Villaägarna för att kunna få juridisk hjälp i frågan. 

§4.2 Överblivna skyltar och fundament 

Henry har varit i kontakt med Lövhagen men ej fått svar. 

§4.3 Skyltning av platser G2, tas upp under $7.1 (Henry/Kathrin) 

§4.4 Målning P-platser, tas upp under $7.2 och $7.4 (Henry) 

§4.5 Läckage G2 tas upp under $7.3 (Henry/Fredrik) 

§4.6 Skrivelse till felparkerade båtar/släpkärror 

Kathrin skriver ihop ett förslag på brev till ägare till felparkerade båtar/släpkärror. 

§ 5 Inkommen post 

§5.1 TV - Störning kanaler - felanmälan 

Styrelsen har fått en fråga om felanmälan av TV. Om samfälligheten anmält ett 

problem och detta inte är löst inom 24 timmar utgår ersättning. Det är upp till varje 

medlem i samfälligheten att kontakta och felanmäla till Seom. 

http://www.seom.se/kundservice/fela nmalan/ 
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§5.2 Gula lekplatsen - ruttna staketpinnar 

Ett mail om att staketet är i dåligt skick och spikar sticker upp. Styrelsen kommer att 

undersöka detta och undersöka lämplig åtgärd. 

§5.3 Garagen - tider för automatisk stängning 

En fråga om hur länge garageporten är öppen. Portarna är inställda på att stängas efter 

3 minuter. Detta är den längsta tid som går att få med nuvarande utrustning varför 

styrelsen beslutade låta nuvarande inställning vara oförändrad. 

§5.4 Övrig inkommen post 

Det har kommit ett flertal frågor och synpunkter om snöröjningen. Styrelsen för en 

dialog med Lövhagen. 

Belysningen i 60-området. Styrelsen anser inte att man behöver fatta beslut om hur 

belysningen ska åtgärdas. Styrelsens ambition är att fel ska åtgärdas så snart som 

möjligt efter felanmälan och det gäller även trasiga lampor. 

§ 6 Yttre skötsel 

§6.1 Lekplatsbesiktning - Ätgärdslista - status 

Vi har inte fått återkoppling från Lövhagen angående detta. Henry har påmint och bett 

om uppdatering. 

§6.2 Ätgärdslista Lövhagen - status 

Vi har inte fått återkoppling från Lövhagen angående detta. Fredrik har påmint om 

återkoppling. 

§6.3 Röjning jGallring i området 

Lövhagen har påbörjat arbetet. Henry kommer att felanmäla gallringen som 

kommunen står för. 

§6.4 Ogräsrensning mellan plattor och kantstenar i området (Fredrik) 

Inväntar återkoppling från Lövhagen, detta kommer att genomföras under våren . 

§6.5 Byte av entreprenör för yttre skötsel 

Styrelsen beslutar att undersöka om vi ska byta entreprenör. 

§6.6 Övriga frågor 

§ 7 Garage och garagetak 

§7.1 Skyltning av platser G2 (Fredrik) 

Fredrik kommer att åtgärda detta inom kort. 
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§7.2 Läckage i garagen 

Styrelsen håller på att undersöka detta. Vid nästa töväder kommer läckagen att 

dokumenteras. 

§7.3 Övriga frågor 

En av dörrarna i G3 går inte i lås ordentligt. Detta är felanmält. 

§ 8 Planerade och pågående projekt 

§8.1 Avrinning från garage, 60-området 

Pågående. Genomgång av beslutsunderlag görs. 

§8.1.1 Spolning och filmning av dagvattenbrunnar 

Pågående. Inväntar prisuppgift och när arbetet kan utföras. 

§ 9 Årsmöte 2017 

§9.1 Verksamhetsberättelse 

Styrelsen arbetar på verksamhetsberättelsen samt en tidsplan. 

§ 10 Information 

§10.1 Webben 

Några uppdateringar; garageöppning och städdagen. Notis om motioner ska läggas upp 

på hemsidan. Styrelsen påminner alla medlemmar att alla motioner sk avara inskickade 

innan den 31 december. 

§1O.2 Välkommen till Sjöbrisen 

Inget att rapportera. 

§ 11 Ekonomi 

§11.1 Avrapportering 

Vi har bra likviditet. Betalningsviljan i föreningen är god. 

§11.2 Genomgång korttransaktioner samt kontoutdrag 

Styrelsen har gått igenom förra månadens transaktioner. 

§11.3 Leverantörsfakturor - attest 

§ 12 Grannsamverkan - avrapportering 

Det är för närvarande tyvärr många inbrott i Sollentuna. 

§ 13 Övriga frågor 

§13.1 Medlemskap i Villaägarna 

Styrelsen beslutar att ansöka om medlemskap i Villaägarna. Styrelsen beslutar att köpa 

tilläggsförsäkring om så krävs så att villkoren blir likvärdiga eller bättre jämfört med 
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befintliga försäkringar. Styrelsen beslutar att medlemskapet ska börja från 1 januari 

2017. 

§ 14 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Punkter att bevaka: 

• Skogsområde nedanför 60-omr (Röjning/Gallring) 

• Produkt för att hålla katter borta från lekplatser 

• Häck & gräsmatta intill Lomv 151- Prata med Lövhagen om att sköta om 

• Garagen - Kablage i och mellan armaturer - byte p g a åldersslitage 

• Läckage garagen 

• Villaägarna - medlemskap 

• Byte av bank 

• Farthinder uppfartsvägen, permanenta 

• Information om sophantering 

Ordförande Sekreterare 

L~ 
Henry Eiva:5 

Kommande styrelsemöten: 

19 december kl. 18-21, Lomvägen 141, Henry Eivarsson 

16 januari kl. 19-21, Lomvägen 50S, Rolf Regner 

6 februari kl. 19-21, Lomvägen 601, Kathrin Herfurth-Selinder 


