
Sandviks Samfällighetsförening, Björkvik 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 1 oktober 2017, kl 10.00 
Plats: Sandviksvägen 49, Björkvik, hos Gunilla Åberg 

Närvarande 

Per Annerbäck, ordförande   Helene Ögren, ledamot 

Bengt-Erik Jansson, vice ordförande  Göte Tennisberg, suppleant 

Ingemar Boström, kassör   Arne Stagnell Steen, suppleant 

Gunilla Åberg, sekreterare   Mimmi Hedman, suppleant 

 

§  1 Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§  2 Kallelse har skett enligt stadgarna. 

§  3 Alla ordinarie ledamöter närvarande. 

§  4 Dagordningen godkändes 

§  5 Föregående protokoll lades till handlingarna. 

- Röjning bakom fotbollsmålet m fl ställen ordnas till våren. 

§  6 Ekonomi: I god ordning 

- Årsavgiften för tomt m m kommer att skickas ut november/december och 

skall vara betald senast den sista december. 

§  7 Brygga A 

Förlängning av Brygga A kommer att vara klar till våren. Bryggansvarig  

kommer att ta kontakt med alla som har båtplats vid bryggan. 

§  8 Målning av Magasinet 

 Magasinet målas under våren/sommaren: Ansvarig Helene Ögren 

§  9 Grusning 

 Klart 

§ 10 Städdagen 30 september 

 Bra arbete med röjning m m gjordes i området. 

 24 hushåll deltog med 37 personer sammantaget. 

Vi kommer att ta upp en diskussion på stämman i vår hur vi skall göra med 

närvaro på städdagen. 

§ 11 Övrigt 

- Ny person har övertagit ärendet ang. våra tomter med ”oordning”. Vi 

kommer att fortsättningsvis ha kontinuerlig kontakt med den nya personen 

som handhar ärendet. Vi återkommer med löpande information. 

- Ägaren av fastigheten Smultronstigen 1 har inkommit med brev ang. vårt 

avslag på önskemålet att ta bort 4 björkar på samfällighetens mark utanför 

fastigheten Smultornstigen 1. 

Styrelsen beslutar att vidhålla det beslut som togs vid styrelsemötet den 26 

augusti 2017, dvs avslag. 

- Större grenar från gran m. m. som stör framkomligheten på våra vägar 

kommer att tas bort. 

- Styrelsen undersöker hur vi skall hantera den ”mördarsnigel”-invandring 

som skett i området. Styrelsen återkommer i frågan. 

§ 12 Nästa styrelsemöte sker den 11 november kl 10.00 hos Per Annerbäck. 

§ 13 Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. 

 

Vid protokollet: 

 

Gunilla Åberg, sekreterare   Per Annerbäck, ordförande 

 


