Lambarö Fastighetsägarförening
Lambarö Båtsällskap
Styrelsemöte 2017-05-15
Protokoll #7
Hos Hans Rosén
Närvarande: Hans Rosén
Tina Jarsäter
Johan Håkanson
Mikael Lippert
Patrik Lassfolk
Jimmy Froby
Susanne Thyselius (telefon)
Båda revisorerna har avböjt medverkan på mötet

§1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till mötet och förklarade mötet öppnat.

§2 Fastställande av dagordning
Den utsända dagordningen fastställdes.

§3 Föregående styrelseprotokoll
•
•
•
•
•

•
•
•

Brevlådorna: Baserat på det negativa beskedet i terminalfrågan har ett beslut kring
utökningen av antalet brevlådor aktualiserats. Flera olika förslag på lösning diskuteras.
Lastbryggan: Se §4
Bredband: Denna punkt kommer att redogöras under §6 framöver.
Presentation av öns fastigheter på hemsidan: Jimmy har ett förslag på teknisk lösning,
målet är fortfarande att presentera ett förslag på årsmötet.
Matrikel: Hans & Tina har aktualiserat och förenklat matrikeln i Excel-format. Excelmatrikeln är publicerad på hemsidan – under matrikeln.
http://lambaro.net/?page_id=114 Tryck på knappen ”Matrikeln i Excelformat”
Tina har gjort ett embryo till Kalendarium som hon skickar till Johan för vidare
bearbetning.
Johan kontaktar bror Mats Håkanson för en diskussion kring en modernisering av det
grafiska intrycket av vår hemsida.
Lambaröbryggan: Se §5, Hamnen.
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§4 Städdagen
Städdagen förlöpte på det hela taget mycket bra. Indelningen i grupper med ansvar för olika
områden fungerar mycket bra och det var överlag god uppslutning och stämning. Oväntat blev
även landstigningsbryggan på fastlandet upprätad, något vi inom styrelsen inte hade förväntat
oss. Nocken på Lambaröbryggan är även den i det närmaste färdigförstärkt och en hörslinga
är installerad på Ångbåtsbryggan. Städdagen avslutades som vanligt med korvgrillning på
badberget.

§5 Rapporter
Kassan: Den 15/5 2017 fanns 229.540,05 i kassan.
Samtliga fastigheter har nu betalat årsavgifter för både Fastighetsägareföreningen och
Båtsällskapet.
Hamnen: Hamnkapten har köpt in fyra nya flytkroppar till Y-bommar som skall fördelas
under säsongen.

§6 Statusuppdatering
Terminalfrågan: Tyvärr har ju Mark- och Miljööverdomstolen valt att inte ta upp vårt fall
vilket innebär att det inte blir någon ny terminal på fastlandssidan, åtminstone inte enligt det
bygglov som lämnats in av Stockholms Stad. All dokumentation kring terminalfrågan finns
att tillgå på vår hemsida under rubriken Pontonfrågan – Terminalfrågan.
Ansvarsfrågan: Ulf Lövgren, medlem i ”Väggruppen”, har på styrelsens uppdrag gjort en
sammanfattning/översikt av det vi fått fram kring ansvaret för vägar och allmänna ytor på
Lambarö. Ulf Lövgren har föreslagit att vi kan närma oss Stockholms Stad direkt för att med
denna översikt försöka övertyga dem att de har ansvaret för vägarna. Därmed finns det
egentligen tre olika alternativ för agerandet i ansvarsfrågan:
•
•
•

Att försöka få kommunen att ta ansvaret med hjälp av en skrivning baserad på Ulfs
sammanfattning och därmed undvika stämning
Att stämma kommunen inför Tingsrätten om det förstnämnda alternativet inte fungerar
Att inte göra någonting

Beslöts att publicera Ulf Lövgrens skrivelse på hemsidan i samband med publiceringen av
detta styrelseprotokoll. Hur ansvarsfrågan ska presenteras på årsmötet tas under §8.
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Brand- och räddningsgrupp: Ett nytt förslag kring brandskydd har arbetats fram av Jimmy
Froby och Pelle Lövholm: ett mobilt slangsläp ämnat för att kunna dra för hand och även
kunna kopplas till motorfordon. En bättre mer flexibel lösning som dessutom är billigare.
Lösningen kommer att presenteras på årsmötet.
Bredband: Ingen ny information att delge.

§7 Nya stadgar och båtföreskrifter
Styrelsen enades om ett gemensamt förslag på stadgar till Lambarö Fastighetsägareförening
och Lambarö Båtsällskap. Dessa sänds till ”Stadgegruppen” för genomläsning. Om förslagen
godkänns av gruppen skickas de ut tillsammans med kallelsen till årsmötet samt läggs fram
för medlemmarna på årsmötet gemensamt av styrelsen och stadgegruppen. Om stadgegruppen
inte godkänner förslagen lägger styrelsen fram sitt förslag för medlemmarna och
stadgegruppen kan skicka in sitt förslag som motion till årsmötet.

§8 Inför årsmötet
Förberedelserna till utskicket inför årsmötet kommer att avhandlas vid separat extra möte
måndagen 22/5 kl 20.00. Förberedelser till och arbetsfördelning på årsmötet kommer att
beslutas vid separat extra möte måndagen 12/6 kl 20.00.

§9 Övriga frågor
Inga övriga frågor avhandlades.

§10 Kommande möten
Planeras in av den tillträdande styrelsen.

§11 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

_______________________________

______________________________

Johan Håkanson, tf sekr

Hans Rosén, ordf
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