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Sjöbrisens Samfällighetsförening Sollentuna

Protokoll från ordinarie styrelsemöte i Samfällighetsföreningen Sjöbrisen.
Tid:

Torsdag 27/4 - 2017, kl19 - 21

Plats:

Björn, Lomv 331

Närvarande:

Henry Eivarsson, Björn LundelI, Kathrin Herfurth-Selinder

Frånvarande: Elisabeth Asp, Fredrik De MarE~, Michael Hjelmåker, Eva Zander-Rydman och Maria
Yttergren

§1

Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

§2

Val av sekreterare för mötet
Kathrin Herfurth-Selinder väljs till sekreterare.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med tillägg av punkt 5.3.

§4

Genomgång av föregående protokoll
§4.1

Stege på fastighet med påbyggnad (Henry)
Svar från rådgivare på Villaägarna har erhållits, vi behöver utreda vidare med dem
angående ansvaret. Henry fortsätter arbetet.

§4.2

Trasig glaskupa, ytterbelysning (Björn)
Är utbytt.

§4.3

Styrelsens engagemang i planer om byggande av äldreboende
Vi har fått svar från rådgivare på Villaägarna som styrker styrelsens uppfattning:
"Om byggplanerna inte har någon faktisk påverkan på de anläggningar som föreningen
förvaltar enligt anläggningsbeslutet torde det ligga utanför verksamhetsramen för
samfälligheten att engagera sig i dessa. Detta följer av SFL 18 §

En samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den
bildats.
En samfällighetsförening får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål
som samfälligheten ska tillgodose. Lag (2012:184).
De medlemmar som berörs av byggplanerna har möjlighet att själva vara delaktiga i
kommunens lov- eller planprocesser."

§5

Inkommen post
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§5.1

Farthinder
En boende har lämnat önskemål om placering av farthinder, vilket arbetsgruppen
kommer att ta hänsyn till, se även punkt 8.4. Det har också kommit fram att gränden
används som genomfartsled till HSB-området av tidningsbud, posten och andra
aktörer. Styrelsen kommer att ta fram en skrivelse och skicka till berörda parter för att
påpeka att samfällighetens gränder ej ska användas som genomfartsleder. Däremot
måste posten, tidningsbud mfl kunna åka i området för att utföra sina uppdrag.

§5.2

Övrig inkommen post
Flera frågor har inkommit som redan är besvarade/åtgärdade, såsom frågor om
städdagen, problem med garageportar som ej stänger, hantverkare som kör och
parkerar inom vårt område samt hämtning av grovsopor.

§5.3

Fler papperskorgar och tätare tömning önskas aven boende. Tätare tömning har
beställts av Lövhagen och vi utreder om och var fler papperskorgar behövs.

§6

Yttre skötsel
§6.1

Städdag
Lördag 6/5 är det vårens städdag. Containrar är beställda, banderoller sätts upp
söndag/måndag veckan innan. Henry beställer mat o dryck. Henry tar fram lista med
åtgärdspunkter.
Avsyning av området har genomförts onsdag 26/4 för att fånga upp vad som behöver
åtgärdas.

§6.2

Övriga frågor
Det trasiga elskåpet utanför Lomvägen 349 är SEOM:s ansvar. Enligt samtal med SEOM
kommer de att åtgärda detta inom 2 veckor.
Onsdag 26/4 upptäcktes ett belysningsfel i 60-området. Lamporna på uppfartsvägen
och många i stickgränderna är släckta . En första felsökning visade att säkringar har gått
och slår ifrån. Ytterligare felsökning behövs och kommer att genomföras så fort som
möjligt. Det kommer dock förmodligen ta tid, eftersom det är ett stort område som
behöver genomsökas för att säkerställa var felet ligger. Problemet påminner om
tidigare problem vi har haft inom 204-området.

§7

Garage och garagetak
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§7.1

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§8

Planerade och pågående projekt
§8.1

Avrinning från garage, 60-omr
Genomgång av befintlig dokumentation görs för närvarande för att få fram vad som
har gjorts i samband med asfaltsprojektet (filmning och spolning av avrinning).

§8.2

Parkering i området
Arbetsgruppen håller på att starta upp arbetet.

§8.3

Laddning el-bilar
Uppstartsmöte är planerat.

§8.4

Permanenta farthinder
Arbetsgruppen har påbörjat arbetet med att ta fram förslag. Önskemål om placering av
farthinder från boende kommer arbetsgruppen att ta hänsyn till.

§9

Information
§9.1

Webben
Webbplatsen är uppdaterad med 2017 års avgifter, nya styrelsen och övrig information
som behöver ändras .

§9.2

Välkommen till Sjöbrisen
Foldern är uppdaterad.
De nya styrelsemedlemmarna har fått mailadresser och tillgång till dropbox.

§ 10 Ekonomi
§10.1 Avrapportering
Ekonomimöte har genomförts för överlämning till ny kassör (Maria) och planering av
löpande arbetet.
§10.2 Genomgång korttransaktioner samt kontoutdrag
Banktransaktioner gicks igenom, inga oklarheter. Inga korttransaktioner.
§10.3 Genomgång, Revisorernas anteckningar från revision
Revisorernas anteckningar gicks igenom och svar kommer att lämnas.
§1O.4 Byte bank
Vi avvaktar till hösten tills den nya kassören har kommit in i arbetet med att titta på
andra bankaiternativ.
§10.5

Extern revision (beslut årsstämman)
Projektet kommer att startas upp.
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§10.6 Extern bokföring (beslut årsstämman)
Projektet kommer att startas upp, arbetet stäms av med revisorerna.
§10.1 Ansökan Skatteverket - Deklarationsombud
Bortläggs.
§ 11 Grannsamverkan - avrapportering
Inget att rapportera, sköts löpande av Björn Hedlund genom utskick per mail. Anmäl er till
grannsamverkan@sjobri sen .com om ni vi ll ta del av informationen.
§ 12 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 13

Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Ordförande

Sekreterare

Kathrin Herfurth-Selinder

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

•

Information om sophantering, nya anslagstavlor

•

Ogräsrensning mellan plattor och kantstenar i området

Kommande styrelsemöten:
29 maj kl. 19-21, Lomvägen 439, Maria Yttergren
19 juni kl. 18-21, Lomvägen 141, Henry Eivarsson
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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 Man!!
18 december kl. 18-21, Lomvägen 141, Henry Eivarsson

