
Långestrands samfällighetsförening 

Styrelsemöte den 25 juli 2019 

Närvarande: Barbro af Sillén, Ulrika Lundin, Kai Hoff, Helge Selmer 

Frånvarande: Morgan Qvarfordt (suppleant, ej kallad men hans mor Anita kom till mötet) 

Mötets öppnande 

Styrelsens nyvalde ordförande Barbro af Sillén öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Ordförande ska 

justera dagens protokoll. 

Revidering av stadgar 

Eftersom ansökan om stadgeändring gällande föreningen frivilliga åtagande att administrera BDTtank, 

sjöbodar och vägbom som beslutades vid årsmötet 2018 av Lantmäteriet föreslogs att avslås får fÖreningen 

återgå till 2016 års version av stadgarna. 

Risker med föreningens frivilliga åtaganden 

Föreningen har i sin ekonomi som frivilligt åtagande inbegripit verksamhetsområdet sjöbodar, system för 

BDT-avlopp och vägbom. Detta omfattas inte av stadgarna och således finns en risk att dessa kostnader kan 

ifrågasättas av någon medlem. Barbro diskuterar med Peter Ekelund, som är jurist, om detta. 

Bankärenden 

Ordförande ansvarar för att lista på firmatecknare skickas till Swedbank. 

Anmälan till Samfällighetsregistret 

Ordförande skickar aktuella handlingar till Lantmäteriet. 

Debiteringslängd 

Lennart Olausson skickade efter årsmötet underlag för debitering av årsavgifter till BK-byrån. 

Betalningsinformation läggs ut på hemsidan samt sänds ut som mail till respektive fastighetsägare. Lennart 

har bett BK-byrån att skicka en samlingsfaktura Tofternas förening gällande avgift för vägbommen. 

Ny gemensam större röjning 

Årsmötet beslutade att styrelsen tittar vidare på frågan om en ny gemensam större röjning likt den som 

gjordes 2005-2006. Barbro tar kontakt med Skogsvårdsstyrelsen. 

Dubbletter på samtliga funktionärsposter 

Årsmötet beslutade att föreningen ska ha dubbletter på samtliga funktionärsposter. Dessa är: 
Vatten 

 Styrelsen pratar Bengt Rosengren om lämplig funktionär för vattnet.  

Bryggor 

 Styrelsen pratar Rolf Gulestö om lämplig funktionär för bryggor. Helge kollar med Rolf om ett 

namn. 

Vägbom 

 Göran Roos har anmält intresse till att vara backup för vägbommen. 

Hemsida 

 Sven Lekander och Peter Larsson har anmält intresse till att vara backuper för hemsidan. Sven har 

föreslagit en molntjänst, typ Dropbox, för lagring av dokument och underlag för publicering på 

hemsidan. Sven har diskuterat med Helge som undersöker detta vidare. Vi tar upp frågan om 

molntjänst igen på nästa styrelsemöte. 

                                       



 

 

Vägunderhåll 

Mats Josefsson åtog sig i maj att kontakta entreprenörerna Henrik Thuresson, Tjärnö Gräv respektive 

Mattias Carlsson angående offerter för skötsel av vägen. Styrelsen väntar fortsatt på besked. 

Vägbommen 

Styrelsen ska påtala för funktionärerna för vägbommen att det förekommit driftstopp av vägbommen, 

exempelvis då teleoperatörer haft problem. 

Årsmötet beslutade att en tilläggsskylt sätts upp vid vägbomsskylten om att det råder parkeringsförbud i 

området. Barbro kollar med Henrik Thuresson om var skylt kan sättas upp. 

Ordförande för Tofternas samfällighetsförening behöver meddelas om Långestrands beslut om att inte ta ut 

avgift för vägbommen för de medlemmar i Vägsamfälligheten Ga:3 som inte är medlemmar i 

"bomföreningen" men som ändå önskar tillträde till Keviksvägen. Ulrika meddelar deras ordförande om 

detta. 

Nästa verksamhetsårs (2020-2021) styrelse 

Enligt schemat kommer nästa verksamhetsårs styrelse bestå av fyra norrmän då Morgan Qvarfordt, som är 

svensk, enbart är suppleant. Detta strider mot stadgarna eftersom värdnationen Sverige då inte blir 

representerad. Frågan ska tas upp för behandling före nästa årsmöte. 

Inkommen motion 

Inkommen motion från Göran Roos och Rolf Gulestö angående stadgeändring i 16 dagordning för i årsmöten 

Långestrands samPällighetsförening tas upp vid kommande styrelsemöte. 

Kommande möten 

Ordförande kallar till möte när behov finns. 

Avslutning 

Ordförande avslutade mötet. Vid 

protokollet: Ulrika Lundin 

Justeras av mötesordförande 

 


