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Styrelsemöte LSF 
 

 

Tidpunkt: 2014-10-25, kl 10.00 

Lokal: Lennart Olausson, Långestrandsvägen 8  

  

Tilstede: 

 

 

 

 

 

Lennart Olausson, ordförande  

Ingar Wilhelmsen, styrelseledamot 

Svein Osa, styrelseledamot 

Johan Hjerkinn, styrelseledamot  

 

Ingar Kolstad, inbjuden expert 

  

Forfall: Anders Marthinsen, suppleant 

 

  

1. FØRMØTE VED SJØBODENE 

Før møtet ble det avholdt befaring på sjøbodene sammen med byggekyndig  

Ingar Kolstad.  

Han redegjorde for sitt forslag til løsning på fundamenteringsutfordringene for sjøbodene.  

 

Forslaget blir tatt med i utkast til sjøbodsavtale som skal regulere forholdet mellom LSF 

og sjøbodseierne.  

Videre vil det bli invitert til en dugnadslørdag på våren 2015 for å iverksette ut-

bedringstiltakene på fundamentene til 3 sjøboder nærmest fjellet da 2 av 3 sjøboder mot 

sjøen er midlertidig sikret. Den 3.sjøboden mot sjøen står tilsynelatende greit for kom-

mende vinter.  

Ingar Kolstad sa seg villig til å lede dugnadsinnsatsen våren 2015 og anbefalte at minst 

hver kontaktperson for samtlige boder deltar i den første dugnaden slik at alle er inn-

forstått med valgt metode og anvendelsen av innkjøpt materiell. Det er ønskelig å sikre lik 

og rimeligst mulig oppgradering av fundamentene til samtlige sjøboder. 

Materiell vil bli bestilt og levert samlet til den første dugnaden.  

LSF forskutterer materiellinnkjøpet som siden blir å fordele på eierne av sjøbodene. 

Planen er at samme prosess skal gjennomføres for de resterende sjøboder på dugnad slik 

at samtlige sjøboder framstår med nye fundamenter før vinteren 2015/2016. 
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2. MÖTETS OPPNANDE 

Styreleder LO ønsket velkommen. 

3. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

Godkjent. 

4. GODKÄNNA FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

Godkjent 

5. HÄNT SEDAN FÖRRA MÖTET 

 Utskick av anvisningar för betalning av årsavgiften till medlemmar med BDT-

avlopp. Utført. 

 Uppdaterat listan över styrelse och funktionärer. Utført. 

 Utskick av mail ang. underhållet av sjöbodarna inkl. styrelsens förslag till kon-

taktpersoner. Utført. 

 Erhållit återkoppling på mailet om sjöbodarna 5 og 6 (Knut Jörgensen och Sten 

Larsson).Utført. 

 Sänt påminnelser till Göran Roos ang. hans erbjudande om hjälp med ”Sjöbods-

avtalet”. Utført. Tilbakemelding/kommentarer fra GR savnes. 

 Tagit fram förslag till uppdaterat sjöbodsavtal inkl. ”Riktlinjer för underhållet”. 

Videre bearbeidet og suppleres etter dagens befaring med Ingar Kolstad 

(riktlinjer) och Birger Svensson (huvudavtalet). 

 Inte fått någon återkoppling från Lena Kindström ang. hennes erbjudande att ta 

fram en Webbsida för föreningen. LSF vil vurdere annen løsning.   

 Kontaktat Strömstads kommun (Miljöförvaltningen) ang. grävlingsproblemet 

 Kontaktat Anticimex ang. deras möjlighet att lösa grävlingsproblemet 

 Tillskrivit Bengt Rosengren och Inger Norberg för att kontrollera om grävlings-

problemet kvarstår. 

Styret informerer samtlige om enkle tiltak(bruk av strikk på søplekas-

selokket) for å fjerne/redusere problemet med grevlingene. Dette blir løs-

ningen i forståelse med Strømstad kommune og søppelkjører.  

 Skyltar till bryggplatserna –  

AM deltok ikke i møtet, men har pr.mail meddelt at skiltene er klare for le-

vering. 

 Fått återkoppling från Birgitta Karlsson BK-byrån (den 26:e sept) 

o Efter genomgång av inbetalningar tom dagens datum så 

saknas det 9 som inte betalt in avgiften. 

Redusert til 2 eiere(3 eiendommer) som ikke har betalt sine avgifter 

ved forfall. BK byrån purrer! 

o Det finns också fastighetsägare som betalt in dubbel avgift samt några 

som lite för mycket. Til etterretning. 

o Saldot på kontot idag är  454 882:01. Til etterretning. 

o Det finns tre fastighetsägare med var sin obebyggda fastighet som inte 

har betalt in avgiften för gångbron.  
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BK –byrån purrer på manglende betaling under henvisning til ved-

tak i forrige styreperiode. 

  

 Mottagit tillbud från Almen Shipping ang. reparation av bryggan. 

Styret har meddelt Rolf Gulestø om iverksetting av tiltaket basert på inn-

kommet tilbud. 

6. NYA ÄRENDEN ATT BEHANDLA 

 Diskussion med Ingar Kolstad ang. riktlinjer för grundförstärkning av sjöbodar-

na/beslut.  

Viser til punkt 1 i protokollen. LO korrigerer og supplerer utkast til 

sjøbodsavtale, beskrivelse av tekninsk utførelse etc.  IW lager utkast til 

rundskriv til eierne med informasjon om sjøbodsdugnad og grevlingproble-

met. 

 Ekonomisk genomgång av resultat- och balansräkning/information.  

LO redegjorde – økonomien er under kontroll intet uforutsett har skjedd 

som krever økonomisk innsats utover det som er budsjettert. 

 Hantering av de tre fastighetsägare som ej betalt avgiften för gångbron/beslut. 

BK-byrån purrer. 

 Lägesrapport av Anders ang. tillverkning av nummerskyltar och anslagstavla till 

bryggan/information. Utsatt til neste møte. 

 Reparation av bryggan, tillbud från Almen Shipping/beslut.  

Tilbudet på rundt kr. 20.000,- legges til grunn og arbeidet bestilles utført via 

Rolf Gulestø. 

 Förslag till avtal mellan föreningen och sjöbodsägarna/beslut 

- ett andra utkast bifogas. LO korrigerer og supplerer. 

 Diskussion angående fortsatta processen med sjöbodsavtalet/beslut. 

Ajourført utkast til avtale på hemsidan. Frist for tilbakemelding, 30 nov.  

IW tar med et punkt om sjøbodsavtalen i rundskrivet. 

 Styrelsens agerande avseende Webbplatsen för samfälligheten/beslut. 

LO sjekker med Veiforeningen om deres løsning og om dette oppsettet for 

web-løsning også kan benyttes av LSF, da vi ikke har mottatt noe fra Lena 

Kindstöm. 

 Åtgärder avseende grävlingsproblemet/beslut.  

Løsningen er strikk inntil videre. Tas med av IW i rundskriv. 

 Skrivelse från Sten Larsson ang. kontaktperson i sjöbod nr 6 samt förslag till för-

bättringar av gångvägen till bryggan.  

Mats Josefsson er kontaktperson for sjøbod nr. 6. 

7. ÖVRIGA FRÅGOR 

Ingen saker. 

8. NÄSTA STYRELSEMÖTE 

Ikke fastsatt ny dato, men møte i tilknytning til påske kan være aktuelt. 

Videre en dato for beramming av dugnaden på de første 3 sjøbodene en helg i april/mai 

2015. 
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9. MÖTET AVSLUTAS 

Møtet ble avsluttet ca. Kl. 1230. 

 

 

 

Referent Ingar W 

 


