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Summering från styrelsemöten Saltsjöqvarns samfällighetsförening 2014-10-28 och 2014-12-16 
 
 
Huvudmannafrågan: 

- Styresen har dialog med Nacka Kommun om teknisk rapport inför övertagande av bl.a. kaj 
och tunnel. Lagd tidplan om övertagande från SQSF kvarstår och är satt till 2016. 

 
Gemensamhetsanläggningar: 

GA91 och GA92 – Garage 
- Besiktning av garagen är genomförd. Garage Inloppet är i bättre skick än Utsikten vilket 

förklaras av b.la. annan byggteknik. Det kommer tas fram ett PM som ska föredras i styrelsen 
och sedan vidare med kravställare mot NCC. Upprättat PM kommer också kunna användas 
till arbetet med underhållsplanen. 

- Hissen vid Sjökvarnsbacken 2 gick sönder under hösten. Tyvärr dyra reparationskostnader, 
63 000 kr. Hissen är inte dimensionerad för dagens ökade hisstrafik och åtgärder bör tas inför 
framtiden pga. höjd frekvens då b.la. externa resenärer till Sjövägen nyttjar hissen. 

- Incident har skett med bil som fått rosvatten på sig. Orsak är att det legat vatten i en balk i 
ett takelement och detta vatten har läckt ut, troligen pga. en sättning. Nya fall av detta ska 
rapporteras till styrelsen för vidare åtgärd. 
GA98 – Pumpgrop 

- Vattenavläsning kommer ske vid årsskiftet.  
- Brandbesiktning kommer ske under våren 2015. 
- Pumpstationen servades och rengjordes i december. Serviceintervallen kommer att bli mer 

frekventa i framtiden på grund av hård belastning och slitage. Höjd för ökade kostnader har 
tagits i budget för 2015. 
GA99 och 101 – Sopsug och sopstation 

- Återkommande problem med burkar och skräp men inget anmärkningsvärt att rapportera. 
Sopsugen fungerar och tiderna för tömning verkar ha senarelagts efter tidigare önskemål.  
GA100 – områdets yttre ytor 

- Förslag finns om julgran på udden inför nästa år. Förutsättning är att elförsörjning kan lösas. 
- Klagomål har framförts över att det är stökigt utanför Hospitalet. Styrelsen kommer framföra 

att mark ej kan upplåtas om arbete ej sker. 
- Samfällighetens styrelse har gett ok till att öppna Elite Hotels kiosk på bryggan vintertid för 

t.ex. glöggservering. Inkommer synpunkter från boende tas dessa i beaktande. 

- Elite Hotel har varit i kontakt med utskänkningsmyndigheten om öppettider för servering på 

bryggan. Förslag är att hålla samma öppettider som för den ordinarie serveringen. Avtal som 

visar accept från SQSF till detta måste upprättas för att myndighetstillstånd ska kunna 

utfärdas. Styrelsen ställer sig vid mötet positiv till en utökning av serveringstiden. Blir det 

problematik med klagomål tas frågan upp igen. Styrelsen understryker att det är av vikt att 

ordning hålls vilket även ligger i intresse för Elite. 

 
Övriga frågor: 

- Bryggan för båttrafik har skadats och reperationer bör göras. 
- Förslag har lagts fram till bättre räddningsstationer med livbojar/räddningsutrustning på 

kajen. Detta undersöks och tas upp vid kommande möte. 
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- Önskemål om matavfallspåsar har kommit. Samfälligheten kan tyvärr inte medverka till detta 

inom ramen för GA99. Tyvärr kan inte vårt sopsystem hantera källsorteringen. 
- Åtgärd/justering av plattsättning utanför brf. Inloppet är planerad till våren 2015 enligt NCCs 

åtgärdsplan.  
- Styrelsen har godkänt borttagande av sandlåda utanför gavel till Brf. Inloppet. Kostnaden får 

tas av Brf. Inloppet som är berörd närliggande förening som också kommit med önskemålet.   
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Sekreterare SQSF 


