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Styrelsens Proposition 
 
Efter att ha hört muntliga förslag från flera medlemmar under senaste året förslår styrelsen 
följande förbättringar i föreningsstugan och i utomhusmiljön: 

 Dra in fiber/bredband och Internet i stugan och skaffa WiFi samt vägg-TV 

 Förnya ca 3 st picknickbord, varav två ska ersätta gamla dåliga bord vid båtbryggan.  
Uppskattad kostnad  Internet+TV: 25000:-   Bord: 5000:-  Om propositionen bifalls behöver 
budgeten utökas med dessa belopp. 

 
 

Motioner från medlemmar 
 
1. Lekredskap i badviken 
”Allt fler barnfamiljer flyttar till Svinninge och det bor väldigt många fler barn här nu jämfört 
med för bara några år sedan. Badplatsen med lekpark och även klubbhus är en naturlig och 
populär samlingsplats för barnfamiljer och barn i området, sommar såväl som höst, vinter 
och vår. Lekplatsen är tyvärr sliten och skulle dels behöva rustas upp, genom att se till att allt 
är säkert samt även tillägg av nya delar. 
Alt.1: Babygunga, Lekstuga, Fjädergunga:   Pris 16.704:- 
Alt.2: Som alt 1 + hinderbana:   Pris 40.439:-  
                                       /  Louise Almlöf, Erika Grundén och Gabriella Samuelsson” 
 
Styrelsens kommentar 
Styrelsen är tveksam till det omfattande ansvar (även personligt ansvar) som lekredskap 
medför på fastighetsägarens representanter (styrelsen) avseende säkerhetskrav, normer 
som måste följas, mm. Vi har försökt sätta oss in i regelverken i samband med att befintliga 
redskap (gungor, rutschkanehus) har besiktigats, även professionellt. Styrelsen bedömer för 
närvarande frågan för komplex att ta ett utökat styrelseansvar för. 
 
Vi välkomnar dock om ett ”lekutskott” bildas i föreningen som kan ta sig an frågan om 
befintliga lekredskap och kanske gradvis utöka dem. Ett förslag är i så fall att en budget på ca 
10.000:- avsätts för detta. Styrelsen välkomnar medlemmarnas åsikter i frågan.  

 

 
2. Utbildning i första hjälpen, Hjärt- / lungräddning samt ev. införskaffande av 

hjärtstartare till Badviken 
”Hej styrelsen! 
Föreslår att det under året anordnas kurs/kurser i hjärt- lungräddning i föreningsstugan.  Kan 
kanske finansieras av föreningen? Ska det finnas en hjärtstartare i föreningsstugan? I så fall 
även utbildning på den i samband med HLR-kurs. 1:a hjälpen-skåp borde också finnas. Kan 
med fördel finnas på toaletten.         / Mvh  Ulla Olsson 
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Styrelsens kommentar 
Styrelsen tycker det är ett vällovligt initiativ med första Hjärt/Lung-räddningsutbildning och 
upplåter gärna föreningsstugan som lokal för utbildning. Föreningen tillstyrker även att 
införskaffa ett första hjälpen set att placeras på lämplig plats. Däremot anser styrelsen det 
vara tveksamt om frågan om att bekosta sådan utbildning för en grupp medlemmar ryms 
inom föreningens syfte. Frågan om en hjärtstartare är inte heller självklar. Styrelsen menar 
att en hjärtstartare inte kan vara inlåst i stugan, men att på toaletten (som ska vara öppen) 
kanske något kan ordnas så att en hjärtstartare kan placeras där.  Om en hjärtstartare 
anskaffas då är det rimligt att i samband men installationen också utbilda ett antal frivilliga i 
dess hantering och underhåll. 
 
En första hjälpen-tavla kostar ca 1.500:-, en hjärtstartare kostar från ca 12.000:- och måste 
årligen underhållas för ca 1.500:-. Om motionen bifalls behöver budgeten utökas med 
angivna belopp. Styrelsen välkomnar medlemmarnas åsikter i frågan.  


