Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets sammanträde 2013-06-30:
Plats: Hos Lotta Löfgren, Gäddvägen 12.
Närvarande: Sune Andersson, Stig Bengtsson, Charlotte Löfgren, Carina Cosmo, Fredrik Nylén, John
McCall, Per Larsson och Bo Lundin.
Frånvarande: Alf Svärd
§1 Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§2 Dagordningen godkändes.
§3 Föregående protokoll godkändes.
§ 4 Ekonomisk rapport:
Kassören redovisade ett skriftligt underlag till mötet. Mötet konstaterade att den ekonomiska
situationen såg god ut, med detta avses att verksamheten håller sig inom den tagna budgeten.
Faktura för grävningsarbete i samband med vattenläcka vid Forell och Flundrevägen har ej ännu
inkommit. Till dags dato har dock bara halva vattenbudgeten förbrukats.

§5 Rapporter:
Vatten:
Läcka mellan Flundrevägen och Forellvägen har åtgärdats.
För några veckor sedan försvann vattnet en vardagkväll och det visade sig att pumpen nere i
vattentäkten i Krampan hade skurit. Den har bytts ut och det finns ytterligare en pump i reserv
medan den första repareras.
Den långväga frågan om radonhalten har fått sitt svar. Gränsvärdet är 100 och vi har värdet 50 så det
finns inget skäl till oro.
Vägar:
Dikning har utförts på Forellvägen mellan Aborrvägen och Gäddvägen. Detta kommer
förhoppningsvis att åtgärda problemet med isbana på vägen under vårvintern. Träd inom 2,5 meter
från vägkant kommer att tas bort.
En fastighet på Gäddvägen har fått ett räcke monterat från vägkant upp till fastighet. Då detta
försvårar snöröjning så måste nedre delen av räcket förändras. Per tar upp saken med berörd
fastighetsägare.
Hög hastighet är ett återkommande problem i området. Det gäller både tillfälliga besökare och oss
själva. Problemet består både av risken för olyckor samt det extra slitaget på våra vägar när

väggruset hamnar i diket. Diskussion skedde om olika handlingsalternativ kontra deras kostnad och
eventuella verkan. Per återkommer med konkret förslag till nästa möte som styrelsen tar ställning
till.
En fastighetsägare på Ålvägen har inkommit med yrkande angående återställning av mark som har
grävts upp i samband med vattenläcka. Detaljerna i detta hanteras av Per efter styrelsens beslut.
Styrelsen önskar dock förtydliga att återställande av mark till ursprungligt skick så gott det går gäller
endast tomtmark. Fastighetsägare som gör installationer på föreningens mark i anslutning till den
egna tomten gör detta på ”egen risk”. D v s anlägger man rabatter eller bygger stenmurar eller
anlägger en trappa eller liknande så kommer detta inte att återskapas ifall föreningen måste gräva
upp marken p g a en vattenläcka eller liknande.

Mark, sjö, bad och bastu:
Stigen runt Svinsjön nedanför Gäddvägen har dränerats tidigare med gott resultat men behöver
kompletteras med ytterligare dräneringsrör. Styrelsen fattade beslut om att detta kan ske på
arbetsmötet i augusti.
Stigen har också underminerats nedanför midsommarängen och ytterligare en plats efter udden. Per
har fyllt igen en del hål med grus men bedömningen är att stigen behöver grävas upp och dräneras så
att vattnet som rinner ut från diket i skogen kan rinna ner i sjön. Tidpunkt för detta fastställdes ej.
Infiltrationen vid bastun har provgrävts och inget berg anträffades upp till 1,3 meter ned så en ny
infiltration kan läggas på samma plats vilket blir billigare.
Traktorn har maskinproblem av okänd art, ev en kolvring eller ett sprucket block/packning.
Kostnaden för reparation förefaller överstiga värdet på traktorn. Flera handlingsalternativ
diskuterades, det finns ett företag i Dalarna som reparerar och säljer liknande traktorer. Per
undersöker om de är villiga att ta vår trasiga traktor i inbyte för en annan begagnad traktor.
Även inköp via Blocket(motsv) diskuterades. Per återkommer i frågan.
Arbetena med nedgrävning av starkströmskablarna fortsätter och nästa fas är att ta bort de gamla
stolparna och ledningarna.
Insamling av sly ligger nere i nuläget då traktorn är trasig. Fastighetsägare som fäller träd och sly på
sin egen tomt måste i nuläget lagra det på tomten eller själva transportera bort det.
Två skyltar kommer sättas upp vid badet som säger att badet är obevakat och används på egen risk.
Detta för att undvika att samfälligheten får ta ansvar vid eventuella skador.
Flotten kommer att läggas i, ev ändring av utformningen har Per mandat att fatta beslut om.
Båtbryggan närmast bastun är rank, och farlig att hantera vid i och upptagningen. Vid senaste
isättningen blev en person skadad och det hade kunnat gå värre än det gjorde. Styrelsen kommer att
inkomma med en proposition till årsmötet om inköp av en ny flytbrygga som kan ligga i året runt.

§6 Friggebodsbygge på Flundrevägen 1: Styrelsen har inga synpunkter på att den placeras närmare
tomtgräns än 4,5 meter, detta får dock ej hindra samfällighetens framtida arbeten på samfällighetens
mark genom att fastighetsägaren åberopar närheten till fastigheten.
§7 Förslag på finansiering av utebliven arbetsinsats:
Sune föreslår en höjning av årsavgiften på 450 kronor per fastighetsägare, som återbetalas till den
som fullgjort sina tre arbetstillfällen vid årets slut eller med 150 kronor för varje arbetsinsats.
Förslaget avslogs med hänvisning till lagen för samfälligheter.
§8 Hemsidan/stadgar: Sune önskade att dessa, för tydlighetens skull, fick egen rubrik på hemsidan.
Detta är ej möjligt i vårt nuvarande avtal. Frågan bordlagd.
§9 Motioner till årsmötet senast 27/7: Anslås vid brevlådorna samt på hemsidan.
§10 Valberedningen: Alf Svärd och Lotta Löfgren ställer inte upp för omval till styrelsen och behöver
därför ersättas.
§11 Övriga frågor: Hälften av fastighetsägarna i samfälligheten gör inte ett enda arbetsmöte under
ett verksamhetsår.Då vi inte är tillräckligt många på mötena så kommer vi behöva köpa in tjänster
framöver om området ska kunna skötas. Styrelsen konstaterade att ett ökat inköp av tjänster skulle
innebära att alla får dela på bördan då detta i så fall läggs på årsavgiften. Inga beslut fattades dock i
den frågan.
Antalet arbetsmöten under nästa verksamhetsår blir endast tre stycken efter beslut i styrelsen. Förr i
tiden var det bara tre möten per år men det utökades för att möjliggöra för fler att delta. Den
effekten har dock inte erhållits varför vi kommer återgå till tre möten.
Möjligheten att betala 150 kr per möte man uteblivit från kvarstår.
Om styrelsens propositioner om nyinköp av brygga och inhyrning av personal för sly och trädrensning
röstas igenom så kommer detta att minska behovet av fler arbetsmöten.
Till årsmötet kommer även företaget Lerbro att bjudas in av Bo Lundin i syfte att underlätta för den
fastighetsägare som önskar åtgärda sitt avlopp innan 2017 då Gnesta kommuns nya vilkor ska vara
genomförda. Elin Fransson från kommunen har redan tackat ja till att komma på årsmötet. Det är
naturligtvis fritt att välja vilken entreprenör man vill som fastighetsägare.
Forellvägen 1 har drabbats av vattensjuk tomt p g a att en brunn på samfällighetens mark inte
fungerar som den ska. Åtgärdas genom samfällighetens försorg, om möjligt under kommande
verksamhetsår.

§12 Nästa möte: sker hos Stig Bengtsson, Forellvägen 1 , den 28 juli, kl.10.
§ 13 Mötet avslutades med stort tack till värdinnan för en fantastisk rabarberpaj och med den lätt
vemodiga insikten att det var sista styrelsemötet på Gäddvägen 12.

Svinsjö Gård, dag som ovan
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