
Långestrands Samfällighetsförening, 717904-4107 
 
Protokoll från styrelsemöte 2017-01-07, 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 
Lennart Olausson, adjungerad 
 

1. Ordföranden öppnade mötet 
 

2. Mötet godkände dagordningen 
 

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

4. Fråga om vägbom för tillträde till området 
 

Lennart O redovisade aktuellt förslag samt placering. Det är angeläget att placeringen 
görs så att även vägen ner till båtplatserna täcks  in. 
 
Diskussion om säkerhetsnivå gällande koder m m, hög säkerhetsnivå contra 
tillgänglighet till området. 
 
De fastigheter som berörs är Långestrands samt Tofternas tomtområden, ca 100 
fastigheter.  
 
Ett antal frågor skall lösas för en framtida drift, administration, behörigheter, jour för 
avbrott, samarbetsavtal mellan ingående tomtområden, huvudansvarig (BK-byrån), 
ev tillstånd från Vägverket samt från Öddö vägsamfällighet, bygglov från Strömstads 
kommun. 
 
Fråga om vägbomsfrågan skall tas som ett styrelsebeslut eller om frågan skall tas upp 
på ett årsmöte – alla är eniga om att frågan skall tas upp på kommande årsmöte. 

 
Innan vi går vidare i frågan måste besked inhämtas från Tofternas 
samfällighetsförening angående huruvida de vill gå vidare med installation av 
vägbom. Björn kontaktar ordföranden i Tofternas styrelse Bent Joar Wang och 
Lennart kontaktar Robert Toftedal. 

 
 
 



5. Försäkring av den nya bryggan 
 
Björn har omförsäkrat bryggan hos Länsförsäkringar med ett försäkringsbelopp om   
2 000 000 kr.  

 
6. Betalning av den nya bryggan och behandling av nyupptaget lån 

 
Fakturan från RIXÖ Bryggan slutade på 620 148 kr vilken bl a betalades med 
nyupptaget lån enligt tidigare beslut. 

 
7. INFRATEK ny nätkabel 

 
INFRATEK kommer att installera ny nätkabel i området.  
 

8. Vattenfrågan, besiktning av dagvatten vid Snäckvägen och Musselvägen, kommunalt 
vatten och avlopp. 
 
Besiktning har skett av Strömstads kommun med Björn och Kjell närvarande, 
anläggningarna godkändes med några smärre justeringar vilka skall åtgärdas på 
kommande arbetsdagar. 
 
Vid kommande årsmöte måste information om områdets vattenanläggning ges 
gällande bl a anläggningsansvarig, löpande underhåll, anläggningens status och 
kapacitet. 
 
Enligt information från Strömstads kommun kan det inte förväntas någon kommunal 
anslutning i området inom en 5-10 års period. 

 
9. Service av vattenpumpar och justering av trycket i brunnen i Kjeviken 

 
Björn har beställt service av pumpen från Comfort.  

 
10. Nästa möte, Björn M kallar till möte, hos Björn M, Musselvägen 3. 

 
11. Mötet avslutas 

 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Björn Moberg, ordf Peter Ekelund, ledamot 


