
Bodatorps Tomtägareförening  

 
Medlemsbrev mars 2009                                
 
Arbetsdag 
Välkomna till vårens arbetsdag den 25 april. Vi samlas kl 10.00 för fördelning av arbetsuppgifter. 
Samlingsplats för de som bor på Bodatorpsvägen och Storängsvägen är fotbollsplanen.  
De som bor på Lillholmsvägen, Varvsvägen, Fjällsviksvägen och Sjövägen samlas vid  
4-vägs korsningen. 
Arbetsledare vid fotbollsplanen är Dietmar Sauer och vid 4-vägs korsningen Hans Andersson. 
Ingrid Svensson har erbjudit sig att sköta serveringen av varmkorv och dricka. 
 
Höstens arbetsdag är bokad till 2009-09-19 i samband med årets stämma 2009-09-20. 
 
Medlemsavgift 
Medlemsavgiften är 750 kr och avgiften för att inte ha deltagit i arbetsdag under förra året är 200 kr.  
Båtplatshyran är 500 kr/år i Fjällsviksviken och 375 kr i Maren. 
Tillägg för att ligga vid Y-bom är 550 kr/år. 2 st båtplatser som ligger närmast land i Maren får  
sänkt avgift med 50%. 
Specifikation över Dina avgifter framgår av bifogad bilaga. 
Om Du har avvikande uppfattning om Din specifikation ber vi Dig att inte ändra beloppet utan att 
kontakta föreningens kassör Ingrid Svensson tfn  08-99 56 80 eller ingrid.svensson1@telia.com
 
Senaste betalningsdag är 2009-04-30. 
 
Utskick av medlemsbrev 
För att minska våra portokostnader och för att kunna göra fler informationsutskick under året 
uppmanar vi Er som ännu inte har meddelat sin e-post adress att skicka den till  
glenn@lotberg-elkonsult.se. Självklart behåller vi brevutskicken för de medlemmar som inte har 
tillgång till eller önskar få e-brevsinfo.  
 
Hemsida 
Sophie Björk håller på att bygga vår hemsida på adressen www.bodatorp.com .Besök gärna 
den och kom med förslag vad Du tycker skall finnas där.  
 
Båtplatser 
Bojar till båtplatser skall märkas med nummer p.g.a. att de flyttar sig av isen mm. 
 
Midsommar 
Trots att sommaren just nu känns avlägsen är det bara tre månader kvar till midsommar! 
Gunilla Jernberg står som värd för årets midsommarfirande. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Eva Schöld 
Ordförande 
08-739 20 14 eller eva-schold@hotmail.com
  
 
Bifogas: Avgift till föreningen år 2009 samt inbetalningskort till de som inte betalar med internet 
           Protokoll från stämman 2008 + reviderade stadgar 
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