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Tidpunkt: 2015-11-07, kl 10.00-12.00 

Lokal: Johan Hjerkinn, Långestrandsvägen 20 

  

Närvarande: 

 

 

 

 

 

Förhindrad: 

Johan Hjerkinn, Ordförande og referent 

Bjørn G. Moberg 

Maria Kjølberg Evensen 

Lennart Olausson  
 

 

Svein Osa 

Mona Jørgensen 

1. MÖTETS OPPNANDE OG FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

Forslag til dagsorden og innkalling sendt per mail.  

2. GODKÄNNA FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

Godkjent 

3. HÄNT SEDAN FÖRRA MÖTET 

Kort muntlig orientering  

 Ny brygge på plass. Nytt låneopptak etablert. 

 Reparasjon av veiene som følge av Petra er ikke helt ferdig.  

 Ny eiere som følge av salg av hytte 2:216 som tilhørte Vollsäter. Johan tar kontakt 

med nye eiere.   

4. NYA ÄRENDEN ATT BEHANDLA 

Oppfølging fra forrige møte og nye saker til behandling. 

 

Brygger  

Styret inspiserte den nye flotte bryggen. Den nye bryggen er noe lengre enn den gamle og 

det gjenstår å få justert bommene. Herunder vurdere om den innerste plassen (plass 15 

som tilhører Jannestad) skal deles i to og dermed legge til rette for en ekstra båtplass for 

småbåt, eller om samtlige plasser skal bli bredere. Johan følger opp saken med Rolf 

Gulaker. Justering av båtplasser kan gjøres i forbindelse med en dugnad til våren. 
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   Långestrands anläggningssamfällighet 
Styrelseprotokoll 

 

Lennart orienterte kort om oppdatert vedlikeholdsplan for bryggeanlegget. Styret vurderer 

i forbindelse med budsjettarbeid til våren hvorvidt det er nødvendig å justere årsavgift for 

båtplass som følge av oppdatert vedlikeholdsplan  

 

 

Vei 

Styret inspiserte veiene. Reparasjon etter skadene fra Petra er fortsatt ikke ferdig. Johan 

følger opp med leverandør. Ønskelig å ha dette på plass innen 1. desember.  

 

Lennart orienterte om mulig utbedring av Snackveien. Vi har fått et kostnadsoverslag fra 

Tjarnø Grav. Bjørn kontakter Grimsrud for å få flere forslag til utbedringer inkl. 

kostnadsoverslag. Styret besluttet å ta fram 2-3 tilbud som presenteres årsmøtet 2016. 

Viktig at eventuelt større utbedring av veinettet også sees opp mot evt. fremtidig 

kommunalt vann/kloakk, som igjen vil kreve ytterligere graving.  

 

Økonomi 

Lennart orienterte kort. Noe ekstra kostnader som følge av vedlikehold av sjøbodene. 

Johan følger opp utestående betaling av avgift. Regning fra Rixø bryggan avstemmes med 

Lennart.  
 

Dugnadsliste (oppdatert, fra forrige møte) 

 Brygge: Gammel brygge må vedlikeholdes med nye bord. Nummerskilt må monteres 

på den nye bryggen. Justering av båtplasser på den nye bryggen. 

 Sjøboder: Renske bort det som ligger igjen under av gammel materiell.  

 Pumpehus: male og sjekke taket 

 Strand: Rydding og rengjøring ifm påsken 2016. Felles arrangement. 

 Veier: Mer grus på veien til stranda (fra Långestrandvägen). 

5. ÖVRIGA FRÅGOR 

Registreringsbevis for det nye styret må sendes til Läntmateriet. Johan følger opp.  

6. NÄSTA STYRELSEMÖTE 

 

Nytt møte ble ikke avtalt. Johan takket for fremmøte.  

 

 

 


