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Sjöbrisens Samfällighetsförening Sollentuna

Protokoll från ordinarie styrelsemöte i Samfällighetsföreningen Sjöbrisen
Tid:

Måndag 27/3 - 2017, kl 19 - 21

Plats:

Elisabeth, Lomv 271

Närvarande:

Elisabeth Asp, Henry Eivarsson, Björn LundelI, Kathrin Herfurth-Selinder, Michael
Hjelmåker, Eva Zander-Rydman

Frånvarande: Fredrik De Man~ och Maria Yttergren

§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)
Vi inväntar svar från Villaägarna.

§4.2

Skyltning av platser G2, tas upp under $7.1 (Fredrik)

§4.3

Utredning byggrätt/planändring (Henry)
Vi har fått svar att kommunen kommer att utreda detta under hösten 2017.

§4.4

Byte av entreprenör, yttre skötsel, tas upp under $6,2 (Henry/Fredrik)

§4.5

Trasig glaskupa, ytterbelysning (Björn)
Pågående.

§5

Inkommen post
§5.1

Styrelsens engagemang i planer om byggande av äldreboende
Styrelsen inväntar svar från Villaägarna och står tillsvidare fast vid sin ståndpunkt.

§5.2

Övrig inkommen post
Styrelsen får mycket frågor om lampbyten. Styrelsen uppmanar återigen boende att
klippa buskar och ta bort staket så att lampor blir åtkomliga.
Fråga om sopning av gator. Lövhagen kommer att påbörja arbetet med sopning vecka
14.
Fråga om högväxande träd. Styrelsen kan inte gå in och begära att träd eller buskar
som står på enskild tomt skal beskäras.
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Styrelsen uppmanar boende i GO-området att klippa sina häckar i korsningar så att det
ges fri sikt. Från Sollentuna kommuns hemsida:

Du som tomtägare kan rädda liv genom att klippa din häck. Hjälp till att minska risken
för olycksfall och öka trafiksäkerheten i ditt bostadsområde genom att ti/l exempel se
ti/l att sikten är fri i korsningar.
Enligt plan- och bygglagen är du som fastighetsägare ansvarig för trafiksäkerheten runt
din tomt. Dålig sikt påverkar trafiksäkerheten. Se till att klippa häckar, buskar och träd
vid behov.
Om din tomt figger inti/l en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter

inte är högre än 80 cm över gatans nivå i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt
vardera hållet.

Dessa regler gäller
~ Du som har utfart mot gata

.~~~ ~
.

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är hogre an 80 cm från
gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,S m
• från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du
se till att dina växter inte är högre än 80 cm över gatans nivå i en
sikttriangel som sträcker sig minst 10m åt vardera hållet.

--

Du som har tomt intill gata
Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har
buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör
du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.
Den fria höjden som krävs är:
• över gångbana - minst 2,5 m
• över cykelväg - minst 3,2 m
• över körbana - minst 4,6 m

Styrelsen har anlitat Lövhagen att gallra växter vid belysningsarmaturer.
§G

Yttre skötsel
§G.1

Röjning /Gallring i området
Lövhagen har påbörjat detta. De kommer att återuppta detta arbete under vecka 14.

§G.2

Byte av entreprenör för yttre skötsel
Styrelsen beslutar att behålla Lövhagen som entreprenör. Styrelsen kommer att hålla
tätare uppföljningar med Lövhagen.

§G.3

Städdag
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Styrelsen beslutar att vårens städdag blir den 6 maj.

§6.4
§7

•

Eva beställer containrar

•

Henry beställer mat

•

Vi ska försöka få besök av polisen

•

Genomgång av området planeras till den 19 april

Övriga frågor

Garage och garagetak
§7 .1

Skyltning av platser G2 (Fredrik)
Kommer att färdigställas vecka 13 .

§7.2

Övriga frågor
På årsmötet kom det synpunkter på att den automatiska stängningen inte alltid
fungerar vid fuktigt väder. Leverantören har ingen bra lösning på detta. Styrelsen har
bett om en offert på nya garagedörrar. Styrelsen undersöker detta vidare.
Styrelsen kommer att bestämma ett datum då Roadline kan utföra en garantimålning.
Styrelsen kommer att kontakta kommunen för ett tillfälligt parkeringstillstånd.

§8

Planerade och pågående projekt
§8.1

Avrinning från garage, 60-omr
På prov ska en ränna läggas ner i gatan. Eventuellt behöver dagbrunnarna rensas.
Henry ska titta på om dagbrunnarna undersöktes vid asfaltsprojektet.

§8.2

Parkering i området
§8.2.1

Tillsätta arbetsgrupp
Styrelsen väljer Kathrin, Eva och Björn till arbetsgruppen. Kathrin utses till
sammankallande till gruppen. Styrelsen beslutar att gruppen får bjuda in de
de anser lämpliga.

§8.3

Laddning el-bilar
§8.3.1

Tillsätta arbetsgrupp
Styrelsen väljer Björn LundelI, Fredrik De

Man~,

Staffan Lindhl Lomvägen 183

och Johanna Porsö Lomvägen 171. Styrelsen beslutar att gruppen får bjuda in
de de anser lämpliga.
§8.4

Permanenta farthinder
Henry och Björn undersöker vilka vi kan konsultera för att få råd om placering av
farthinder.

§9

Information
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§9.1

Webben
Kathrin har uppdaterat webben .
§9.1.1

Villaägarna, material om Villaägarnas web
Henry anmäler alla i styrelsen till Villaägarnas websida.

§9.1.2

Välkommen till Sjöbrisen
Foldern är uppdaterad.

§ 10

Ekonomi
§10.1 Avrapportering
Likviditeten är stabil.
§10.2 Genomgång korttransaktioner samt kontoutdrag
Styrelsen har fått ta del av föregående månads korttransaktioner samt kontoutdrag.
§1O.3 Genomgång, Revisorernas anteckningar från revision
Bordlägges.
§10.4 Leverantörsfakturor - attest
Bordlägges.
§10.5

Boka möte för genomgång bokföring
Ett möte mellan Maria, Kathrin och Henry kommer att bokas genom mail.

§1O.6 Nordea - ändring av behörighet
Ändring av behöringhet är pågående. Henry informerade om rutiner kring kort och
dosa.
§10.7

Ny rutin - Garagedosor
Styrelsen beslutar att boende som önskar garagedosa får ett kvitto samt en faktura
från Samfälligheten.

§10.8

Extern revision (beslut årsstämman)
Bordlägges.

§10.9

Extern bokföring (beslut årsstämman)
Bordlägges.

§ 11 Grannsamverkan - avrapportering

Det har skett en del inbrott i förråden i området. Styrelsen uppmanar alla att gå med i
Grannsamverkan.
§ 12

Övriga frågor

§ 13

Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Ordförande

Sekreterare

~~
Punkter att bevaka:
•

Skogsområde nedanför 60-omr (Röjning/Gallring)

•

Produkt tör 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

•

Byte av bank

•

Farthinder uppfartsvägen, permanenta

•

Information om sophantering

•

Ogräsrensning mellan plattor och kantstenar i området

Kommande styrelsemöten:

27 mars kl. 19-21, Lomvägen 271, Elisabeth Asp
27 april kl. 19-21, Lomvägen 331, Björn LundelI
29 maj kl. 19-21, Lomvägen 439, Maria Yttergren
19 juni kl. 18-21, Lomvägen 141, Henry Eivarsson
14 augusti kl. 19-21, Lomvägen 601, Kathrin Herfurth-Selinder
25 september kl. 19-21, Lomvägen 233, Eva Zander-Rydman
23 oktober kl. 19-21, Lomvägen 499, Michael Hjelmåker
27 november kl. 19-21, Lomvägen 311, Fredrik De

MarE~

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