
Långestrands Samfällighetsförening, 717904-4107 
 
Protokoll från konstituerande styrelsesammanträde 2016-09-03, 10.00 - 11.00 
 
 
Plats: Hemma hos Björn Moberg, Musselvägen 3 
 
Närvarande: 
 
Björn Moberg, ordförande 
Maria Kjölberg Evensen, suppleant för ledamoten Mona Jörgensen 
Kjell Kvalsvik, ledamot 
Peter Ekelund, ledamot 
 

1. Ordföranden öppnade mötet 
 

2. Mötet godkände dagordningen 
 

3. Utsågs Peter Ekelund att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 
 

4. Genomgång av vattenledning till pumphuset 
Det är ett problem med den stora vattenförbrukningen i området. Frågan är om 
områdets befintliga anläggning i Keviken räcker till för en normal vattenförbrukning.  
 
Björn M kontaktar Comfort ang eventuella förslag gällande förbättringar av 
nuvarande vattenanläggning. 
 
Peter E kontaktar Strömstads kommun ang när en påkoppling till det kommunala 
vattensystemet kan vara aktuell. 

 
5. Almén Shipping har fakturerat 31 463 kr för det arbete som gjordes i somras då 

vattenledningen släppte från botten. 
 
6. Almén Shipping har gett ett pris om ca 40 000 kr för att gräva ner sjövattenledningen. 

 
7. Fråga om det skall skyltas om ankring förbjuden på stranden  

Beslutades att inte göra något f n. 
 

8. Beställning av ny brygga 
Beställning enligt tidigare beslutat beställningsunderlag är lagd och Rixö Bryggan har 
bekräftat vår beställning och arbetena kommer att påbörjas i månadsskiftet 
oktober/november. Alla som har båtplatser på berörda platser måste flytta sina båtar 
senast den 31 oktober. 

 
9. Upptagande av lån i Swedbank  

Peter E har fått bekräftat att lånen har beviljats, lånehandlingar skall undertecknas av 
Peter E. 



 
10. Inbrott i sjöbod 

Björn M har kontrollerat med Länsförsäkringar vad föreningens försäkring täcker 
gällande aktuella skador varvid konstateras att var och en delägare i respektive 
sjöbod får ha egen försäkring för den egendom som förvaras i bodarna. Den dörr som 
skadades vid inbrottet har lagats av delägare i aktuell bod. Peter E undersöker 
kostnaden för att installera belysning med rörelsesensor vid sjöbodarna. 

  
11. Nytt nyckelsystem till brygganläggningen 

Beslutades att inte gå vidare med frågan f n.  
 

12. Nästa möte, Björn M kallar till möte när de nya bryggorna har installerats, hos Björn 
M, Musselvägen 3. 

 
13. Mötet avslutas 

 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Björn Moberg, ordf Peter Ekelund, ledamot 


