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Summering från styrelsemöten Saltsjöqvarns samfällighetsförening 2014-08-27 och 2014-09-24 
 
 
Huvudmannafrågan: 

- Nacka Kommun har besiktigat kaj och tunnel. En teknisk rapport inväntas. I övrigt hålls lagd 
tidplan och övertagande från SQSF beräknas till 2016. 

 
Gemensamhetsanläggningar: 

GA91 och GA92 – Garage 
- Kjell Jacobsson har tagit över huvudansvaret för områdets garage och har till sin hjälp Hans 

Torlén.  
- Problem med inbrott i garage Utsikten under sommaren har föranlett bl.a. låsbyte. 
- Besiktning tillsammans med NCC har skett under augusti. Tidigare upprättat 

besiktningsprotokoll har följts upp och åtgärdspunkter att satta för åtgärd av NCC. 
- Styrelsen har konstaterat att frågan gällande moms åligger de föreningar/delägare i 

respektive garage att lösa för vart och ett av garagen.  
GA98 – Pumpgrop 

- Rapporterar om nya problem, bl.a. översvämning som har krävt rensningsinsatser vid flera 
tillfällen under sommaren. Ett förslag för att få bukt med problemen kan vara en bättre 
grovfiltrering vilket dock är en dyr lösning. Ansvarig har som mål att lägga upp en tydlig och 
långsiktig underhållsplan samt budget. Ökade kostnader kommer att vara ett faktum. 
GA99 och 101 – sopsug och sopstation 

- Under sommaren rapporterades ett rörstopp för sopsugen i GA99. Detta på grund av att 
grovsopor hade slängts i sopnedkastet. Sopstationen har i stort fungerat men under perioder 
varit skräpig. Snabba insatser från boende grannar och GA-ansvarig har avhjälpt problemet. 
Styrelsen har också tagit direkt kontakt med boende som använt sopnedkasten för fel 
föremål. 
GA100 – områdets yttre ytor 

- Trots en varm sommar har områdets gräsmattor och växter klarat sig bra.  
- Klagomål har framförts till NCC om att det finns farliga pålar, stenar mm i vattnet nedanför 

kajen. NCC har tillskrivits i frågan. 
 
Övriga frågor: 

- SQSF har av Nacka Kommun blivit informerade om att inget arbete kommer göras åt buller 
på Saltsjöbanan innan den stängs ner 2015. I samband med att Saltsjöbanan hålls stängd 
kommer bron troligen att bytas ut. 

- Många i området har reagerat över rave-fester uppe på Fåfängan. Polisen och kommunen 
har tillskrivits av boende i området. 

- Nya garagekoder har skickats till föreningarna. 
- Styrelsen har till Anders Wahlund, Elite Hotel Marina Tower, framfört att det före förslag på 

ytterligare projekt i området läggs fram bör tas en inledande diskussion i SQSF:s styrelse. 
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