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Tidpunkt: 2015-04-03, kl 10.00 

Lokal: Lennart Olausson, Långestrandsvägen 8  

  

Närvarande: 

 

 

 

 

 

Förhindrad; 

Lennart Olausson, ordförande  

Svein Osa, styrelseledamot 

Johan Hjerkinn, styrelseledamot  

Anders Marthinsen, suppleant 

Ingar Kolstad, inbjuden expert avs. punkt 4 

 

Ingar Wilhelmsen, styrelseledamot   

 

  

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Lennart hälsade välkommen till mötet. Han passade också på att tacka styrelseledamöter-

na för att de deltagit i alla de olika mailväxlingar som förevarit under vintern med anled-

ning av vattenproblemet och övriga frågor. 

2. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

Dagordningen gicks igenom. Lennart föreslog att punkten angående dugnad flyttades 

fram till punkt 4. Ytterligare två punkter tillkom, nämligen  

 Städning av stranden  

 Nummerskyltar till bryggorna 

 

Styrelsen beslutade: 

- Att med ovanstående förändringar godkänna dagordningen 

 

3. GODKÄNNA FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Föregående protokoll från den 25 oktober 2014 behandlades 
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Styrelsen beslutade: 

- Att godkänna protokollet 

4. DUGNAD VID SJÖBODARNA 

Vid styrelsemötet den 25 oktober 2014 beslöt styrelsen att under våren genomföra en 

dugnad. Dugnaden skall främst fokusera på att genomföra grundförstärkning av ett antal 

sjöbodar. Ingar Kolstad, som har mångårig erfarenhet från byggbranschen, har erbjudit 

sig att vara arbetsledare för detta arbete. Ingar kommer också att ansvara för inköp av det 

material som behövs. Styrelseledamöterna bistår också med vattendunkar, fyllda med 

dricksvatten, som skall användas vid blandningen av grovbetongen. 

 

Under dugnaden kommer ytterligare arbeten att ske kring sjöbodarna samt förbättringar 

av vägen ner till bryggorna. 

 

Styrelsen beslutade: 

- Att kalla till Dugnad lördagen den 2 maj med start kl 9.00. 

- Att föreningen initialt tar kostnaden för inköp av material.  

- Att den totala kostnaden i steg 2 debiteras ut på berörda andelsägare. 

- Att Lennart lägger ut information på hemsidan samt sänder mail som påminnelse.  

 

5. UTBYTE AV YTTRE PONTONBRYGGA 

Lennart redogjorde för förberedelsearbetet inför en diskussion och beslut på årsmötet i 

juli månad angående ett utbyte av den yttre pontonbryggan.  

 

Motiv för utbytet 
Behovet av ett utbyte av den yttre pontonbryggan har aktualiserats vid ett antal tillfällen 

på tidigare årsmöten. Senast 2013 informerade föreningens hamnansvarige, Rolf Gulestö, 

att det inom en snar framtid är aktuellt med ett utbyte av den yttre pontonbryggan.  

Motivet för ett utbyte är följande: 

 Vissa av de bärande pontonerna har av ålderskäl tagit in vatten vilket innebär att 

bärkraften försämrats 

 Fastsättningsanordningen mot betongbryggan behöver ersättas med en helt ny 

konstruktion (separat förankring med ankare samt en ny gångbro) för att inte åter 

förorsaka skador på betongbryggan 

 Trävirket (reglarna) är dåligt vilket försämrar styvheten vid sjöhävning 

 Genom den försämrade styvheten har det troligen under hösten blivit brytningar i 

de yttre bommarna vilket fått till följd att två bommar knäckts och måste bytas ut 

Styrelsen och den hamnansvarige gör den bedömningen att med hänsyn till bryggans 

dåliga skick så är det inte ekonomiskt försvarbart att bekosta utbyte av delar eller genom-

föra reparationer. Enbart utbyte av en pontondel (7 m) skulle kosta ungefär lika mycket 

som att köpa helt ny bryggdel i trä/betong. Det kan noteras att den yttre bryggan under 

årens lopp har blivit väsentligt mer utsatt än den inre som legat mera skyddad av den yttre 

pontonbryggan samt av vågbrytaren i betong. 
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Styrelsen har i samråd med hamnansvarig tagit fram en detaljerad offertförfrågan, vilken 

sänts ut till sex leverantörer. Av dessa har fyra kommit in med fullständiga offertsvar. 

Enbart en leverantör, leverantör D, har visat sig vara villig att åta sig bortforsling och 

deponi av den gamla bryggan. För att kunna utvärdera alternativen har de tre leverantörer 

som inte offererat bortforsling och deponering belastats med en kalkylerad kostnad base-

rad på föreningens självkostnad. Denna utgör den faktiska kostnaden som Tofternas sam-

fällighetsförening fick betala för bortforsling och deponering av sin gamla brygga 2013. 

 

En offertsammanställning av inkomna anbud återfinns nedan. 

 

 
 

Styrelsen diskuterade de inkomna offerterna. Av de två ekonomiskt mest fördelaktiga 

alternativen bedömdes ”Leverantör D” vara den mest fördelaktiga för föreningen. Detta 

också med utgångspunkt i att ”Leverantör D” åtar sig en totalentreprenad både för den 

nya och gamla bryggan. Dessutom får vi samma leverantör som levererat både den gamla 

och nya betongbryggan. Företaget har också erhållit mycket goda vitsord från personer 

som har erfarenhet från inköp och drift av hamnanläggningar.  

 

 

Finansiering 
För att kunna presentera ett förslag till finansiering har Lennart genom att konkurrensut-

sätta bankerna förhandlat fram fördelaktiga lånevillkor. Detta innebär att föreningen kan 

utöka nuvarande lån om 235 000 kr till ett nytt lån på 582 000 kr. Genom omförhandling-

en har vi lyckats sänka räntan från nuvarande 4,5 % till 2,0 %. Resultatet blir att den lö-

pande merkostaden per fastighet stannar på ca 287 kr per fastighet och år.  

 

 
 

Styrelsen beslutade: 

- att föreslå årsmötet att ta beslut om ett utbyte av den yttre pontonbryggan under 

hösten 2015 

- att anta offerten från ”Leverantör D” som är den mest fördelaktiga för föreningen 

Anbudsjämförelse
Lennart Olausson Alla priser är  inkl  moms

Antal Summa Antal Summa Antal Summa Antal Summa

Brygg längd / bredd 36 m 210 cm 36 m 240 cm 36 m 200 /240 36 m 240 cm

Komplett monterad brygga 1 222 540 1 266 960 1 277 938 1 259 562

Pris per meter 6 182 7 416 7 721 7 210

Bortforsling, deponering 1 80 000 1 80 000 1 80 000 1 47 000

SUMMA

Åtar sig ej uppdraget / 

Kalkylerat kostnad för 

Almen Shipping

Åtar sig ej 

uppdraget / 

Kalkylerat kostnad 

för Almen Shipping

Åtar sig ej 

uppdraget / 

Kalkylerat kostnad 

för Almen Shipping

Åtar sig 

bortfo9rsling och 

deponering i 

entreprenaden

Bortforsling:

306 562357 938346 960302 540

Specifikan Leverantör A Leverantör B Leverantör C Leverantör D

Specifikation Låne-

belopp

Ränte-

sats

Ränte-

kostnad

Amort-

ering

Summa 

årskostnad

Kommentar

Befintligt lån för betongbryggan 235 000 4,50% 10 575 15 000 25 575 Nuvarande kostnad

Ny yttre pontonbrygga 259 562 Styrelsens förslag

Bortforsling o återvinning gamla bryggan 47 000 Offererad kostnad 

Summa nytt lån Swedbank 541 562 2,00% 10 831 27 078 37 909 20 års amortering

12 334 Kalkylerad merkostnad

247 Per fastighet /år
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- att ge Lennart i uppdrag att i sammandrag publicera innehållet av ovanstående be-

slut på hemsidan 

- att ge Lennart i uppdrag att förbereda ärendet till årsmötet i juli  

 

6. SJÖBODSAVTALEN 

Styrelsen tog under hösten 2014 fram ett förslag till sjöbodsavtal. Förslaget till avtal pub-

licerades i november på föreningens hemsida där medlemmarna fick möjlighet att lämna 

synpunkter på avtalet. Efter att styrelsen tagit hänsyn till inkomna synpunkter togs ett 

slutligt sjöbodsavtal fram. Detta publicerades på hemsidan den 1 december 2014. Någon 

vecka därefter skickades originalavtal, kopia samt frankerat svarkuvert ut till samtliga 

medlemmar.  

 

Styrelsen begärde att få in undertecknade avtal senast den 31 januari 2015. Eftersom ett 

stort antal inte återsänt ett undertecknat avtal före den 31 januari sändes därefter två på-

minnelser ut via post under februari 2015. I påminnelse nummer 2 skickade vi med ett 

nytt undertecknat originalavtal för den händelse att det förra avtalet kommit på avvägar.  

 

Tyvärr konstaterade vi i mars att fortfarande fyra medlemmar inte till föreningen skickat 

in något undertecknat avtal. Ett personligt brev från ordföranden skickades ut till dessa i 

mitten av mars. Någon vecka därefter hade samtliga medslemmar undertecknat sjö-

bodsavtalen.  

 

Styrelsen beslutade: 

- att arkivera sjöbodsavtalen i föreningens nya arkiv (se punkt 9 nedan) 

- att avrapportera uppdraget på årsmötet 2015 

 

7. VATTENFÖRSÖRJNINGEN 

Ordföranden redogjorde för de olika aktiviteterna kring vår vattenförsörjning som föreva-

rit under vintern.  

 

I slutet av november visade vattenprovet att vi hade för höga halter av koliforma bakterier 

i vårt dricksvatten. Vattnet fick därför inte användas som dricksvatten, om det inte först 

hade kokats. Vattenprovet som togs under senvintern visade dess bättre att vattnet åter var 

drickbart.  

 

Vissa medlemmar krävde, när vattnet visade sig otjänligt, att styrelsen skulle agera för en 

snar anslutning till det kommunala vattenledningsnätet. Styrelsen lovade då att undersöka 

förutsättningarna för en anslutning.  

 

Information om vattenproblemet, åtgärdsplanen på kort sikt samt kommunens planer för 

anslutning av vårt område till det kommunala vatten- och avloppsnätet har succesivt läm-

nats till medlemmarna via föreningens hemsida. 

 

Med anledning av ovanstående kommer två konkreta åtgärder att vidtas: 

 Anförskaffa ett översvämningssydd för ytvatten vid källan i Keviken  

 Genomföra vattenprover två gånger per år 
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Styrelsen beslutade: 

- att godkänna rapporten 

- att godkänna de beskrivna åtgärderna ovan 

  

8. EKONOMIN 

Styrelsen gick igenom en aktuell resultat- och balansräkning. 

Av rapporterna framgår att ekonomin är under kontroll. Prognosen, förutsatt att inga ex-

traordinära dyker upp, tyder på ett positivt resultat för verksamhetsåret. Både ur ett resul-

tatmässigt som ur ett budgetmässigt perspektiv. 

 

Styrelsen beslutade: 

- att lägga resultat- och balansrapporten till handlingarna 

  

9. ANSKAFFNING AV ARKIVSKÅP 

Enligt bokföringslagen är föreningen skyldig att arkivera bokföringsmaterial i 7 år.  

 

Nuvarande rutin är att efter det att bokslutet är klart och reviderat överlämnar BK-byrån 

redovisningsmaterialet för förvaring av någon i styrelsen. Detta innebär att föreningens 

bokföringsmaterial för den senaste 7-års perioden inte finns samlat på en plats utan (i 

bästa fall) finns hos tidigare styrelseledamöter. Även föreningens avtal finns utspridda 

hos olika personer i föreningen. Frågan är också aktuell var de nyligen undertecknade 

sjöbodsavtalen skall förvaras. 

 

Lennart föreslog en lösning som innebär att arkivhyllor anskaffas och placeras i pump-

stationen. Bengt Rosengren har meddelat att det finns utrymme i pumphuset för ett arkiv-

skåp. Under påskhelgen har Lennart anskaffat material och byggt arkivhyllor i pumpstat-

ionen. Hyllorna rymmer ca 50 A4-pärmar. 

 

Hyllorna kommer initialt att indelas i följande avdelningar: 

 

Typ av handlingar Tidsperiod för arkivering 

Årsbokslut, verifikat m.m.  Arkiveras i minst 7 år 

Leverantörsavtal, Sjöbodsavtal  Arkiveras så länge de är giltiga 

Styrelsedokumentation  Arkiveras i minst 7 år 

Historiskt material  Arkiveras på obegränsad tid 

 

Styrelsen beslutade: 

- att ge Lennart i uppdrag att försöka söka fram de senaste 7 årens bokslut o verifikationer 

- att placera sjöbodsavtal och de senaste årens bokföringsmaterial i skåpet 

- att det i fortsättningen skall vara ordföranden som ansvarar för arkivet 

 

10. DONATION AV SJÖBODSANDEL 

I samband med att påminnelser sändes ut avseende sjöbodsavtalen mottog föreningen ett 

brev från familjen Hoff angående donationen (gåva) av 1/6-dels andel i sjöbod nummer 5. 

Information om gåvan samt ett tack till familjen har publicerats på hemsidan.  
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Styrelsen beslutade: 

- att ge Lennart bi uppdrag att fråga övriga andelsägare i sjöbod nr 5 om någon av dessa 

är intresserade av att förvärva andelen 

11. NUMMERSKYLTAR TILL BRYGGORNA 

Anders hade med sig nyproducerade skyltar till samtliga bryggplatser. Skyltarna var pro-

ducerade i ett väderbeständigt material. Ansvarig för montering av skyltarna är Rolf Gu-

lestö. Rolf avgör om detta kan vara en lämplig uppgift på dugnaden den 2 maj. 

 

Styrelsen beslutade: 

- att framföra ett varmt tack till Anders som överlämnade skyltarna utan kostnad för före-

ningen.  

12. STÄDNING PÅ STRANDEN 

Svein berättade att det för närvarande finns mycket skräp på stranden. Företrädesvis plast 

i olika former som drivit in under hösten och vintern. Han berättade att i hans familj bru-

kade de ta med en soppåse när de gick till stranden. Under promenaden på stranden fyllde 

de soppåsen med allehanda skräp som de sedan placerade i kommunens sopbehållare. 

Svein föreslog att styrelsen skulle uppmana fler att göra som familjen Osa. Fler i styrelsen 

vittnade om liknande insatser i syfte att hålla stranden ren o snygg. 

 

Svein föreslog att en uppmaning om städning av stranden läggs ut på hemsida, 

 

Styrelsen beslutade: 

- att ge Lennart i uppdrag att lägga ut en uppmaning på hemsidan  

  

13. NÄSTA STYRELSEMÖTE 

Nästa styrelsemöte kommer att hållas i anslutning till någon helg under maj månad. Exakt 

tidpunkt bestäms vid dugnaden den 2 maj. 

14. MÖTET AVSLUTADES 

Lennart tackade de närvarande och avslutade mötet kl 13.15. 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Lennart  


