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Summering från styrelsemöten Saltsjöqvarns samfällighetsförening 2015-05-19, 2015-06-02 och 
2015-08-31 
 
 
Gemensamhetsanläggningar: 

GA91 och GA92 – Garage 
- Sopning av båda garagen genomfördes den 7 juni. 

- Tyvärr nytt Inbrott i garage Utsikten. Denna gång en motorcykel som stulits. Polisen är 

inkopplad. 

- Problem med inpassering till garagen har rapporterats under sommaren. Problemen är 

åtgärdade och inga kända problem i dagsläget. 

- Frågan om uttag för elbilar är aktuell och arbete fortlöper. När mer detaljerad information 

finns kommer detta lämnas ut. Frågan ligger på utredningsstadiet. 

GA98 – Pumpgrop 
- Pumpgropen har fungerat bra förutom ett stopp under sommaren. Vid stoppet fick Olle 

Norrby igång den igen. I och med högt slitage är höjd taget i budget för att t.ex. kunna byta 
ut pumpar och genomföra reparationsarbeten. 
 

- GA99 och 101 – Sopsug och sopstation 
Miljöstation har varit ren och fin i sommar. Sopsugen har också fungerat på bra sätt. Positivt 
att boende inom området hjälps åt att hålla rent och snyggt vid sopstationen samt att 
samtliga boende tänker på vad man slänger i soporna. Bra om varje förening också påtalar 
detta och höga kostnader för att avhjälpa driftstopp som blir följden av att fel sopor slängs. 
 
GA100 – områdets yttre ytor 

- Problem med motorfordonstrafik på gångväg ut mot kajen bakom Hospitalet. 
Taxibilar/privata bilar och motorcyklar kör t.ex. ända ut till kajen för att komma så nära Boule 
& Berså som möjligt. Förslag om att sätta upp hinder eller förbättra skyltningen på grusväg 
till kajen bakom Boule & Berså till nästa säsong följs upp till våren. 

- Kvarglömd sandsäck vid kajområdet är bortforslad. 
- Bryggan är lagad under sommaren och området på udden är rengjort av Stockholms hamn. 
- Säkerhetsbesiktning av sandlådan vid Hospitalet kommer att genomföras. 
- Utemiljögruppens prioriterade åtgärder är genomförda främst vid arbete under 

sommarmånaderna. 
- Arbete med tvätt/spolning av tunneln kvarstår. Offertsvar har inkommit men kostnaden har 

bedömts som alltför hög. 
- Styrelsen har godkänt att sandlåda utanför Brf. Inloppet tas bort då denna ej används av barn 

utan mer som kattlåda. Vidare är den belägen så att återkommande sandbyten blir 
kostsamma. 
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Övriga frågor: 
- Nytt avtal för Boule & Berså är tecknat. Detta löper om ett år och därefter löpande med 

förlängingen om ett år i taget om uppsägning ej sker. 
- Etableringen på Mannagrynstorget kvarstår efter försening i arbetet. 

- Arbetet med Hospitalet fortlöper. Tidplan enligt tidigare gäller. Förseningar har dock skett 

pga. frågetecken med t.ex. relationsritningar över området.  
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