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Styrelsemöte 2014-05-27 
 
Plats:   Hemma hos Eva Schöld 
 
Närvarande: Eva Schöld, Ingrid Svensson, Ove Sundman, Birgitta Fuchs och Glenn 

Lötberg. 
 
Frånvarande: Bertil Håård, Stefan Persson och Christin Grubb.  
 
 
1.  Sammanträdet öppnas 

Sammanträdet öppnades av Eva Schöld 
 
2.  Godkännande av dagordning 

Utskickad dagordning godkändes med följande tillägg: 
- Uppföljning av arbetsdagen 
- Midsommar 
- Vindfälle 
- Skrotbilar 
- Räv 
- Brunnar 
- Kräftfiske 

 
3.  Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och kvarstående frågor tas upp i dagens protokoll 
 

4.  Uppföljning av arbetsdagen 
58 st fastigheter var närvarande och de gjorde en stor arbetsinsats under arbetsdagen 
med att bl.a. städa vårt område, ta bort buskar och sly, oljning av bryggor, lagat 
potthål i vägen, bygga en ny brygga vid sjösättningrampen mm. 
Det var några saker som en inte hanns med och som kommer att göras på 
arbetsdagen i höst: 
- Lagning av potthål på övre delen av Bodatorpsvägen 
- Måla några pumpar 
- Stor rishög bakom fotbollsplanen måste flyttas 
- Vindfällen på skogsstigar norr om Träsket 

 
5.  Vägar och diken 

31 000 kr kostade vinterunderhållet denna vinter mot budgeterat 63 000 kr. 
Lillholmsvägen skall få nytt grus i år. 
Vägverket kräver att vi skall ta bort grenar längs vägen till 4,6 meters höjd och 2 meter 
bredd. Rolf Höjer har en traktor som debiterar 550 kr/timme. 
Inventering av diken bör utföras. Täcka igen diken får ej utföras utan styrelsens 
godkännande. 

 
6.  Bryggor 

Den gamla bojflotten byggdes om till brygga och förankrades vid sjösättningsrampen 
och kan nu nyttjas sjösättning av båtar och kanoter. 
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Kättingar till stora bryggan i Maren byttes under arbetsdagen och Ove slutförde 
arbetet på söndagen. 
3 st flottörer byttes på y-bommar 
Stigen till Fjällsviksvägen fylldes på med grus 
Vi har inte fått något besked från familjen Broberg angående utbyggnad av bryggan i 
Fjällsviksviken.  
 

7.  Badplatser 
Nya livbojar är sattes upp vid våra badplatser på arbetsdagen. Kostnad för tryck 941 
kr 
Trampolin på badflotten har en spricka. Ove kollar 
En ny leksakslåda köps in till barnbadet av Gitte 

 
8.  Ekonomi 

”Big Bag” för bortforsling av gamla dansbanan kostade ca 1800kr 
 
9.  Passagen vid Tranviks gård  

Bertil har talat med Polisen. Ägaren till gården har byggt en hundgård så nu skall inte 
hunden besvära fotgängare och cyklister vid passage vid Tranviks gård. 

 
10.  Tomtgränser mot nya tomter bakom Tranviksvägen 

Eva Sundell har bett styrelsen att kolla upp tomtgränser vid Tranviksvägen. Undersöks 
under sommaren av Eva och Glenn. 

 
11.  Midsommar 

Traditionsenligt midsommarfirande kommer även i år på fotbollsplanen under ledning 
av Christin Grubb och Christian Giske, med Bo Jutner som lekledare 
 

12.  Vattenfalls arbete i Fjällsviksvägen 
  Återfyllning på vägen har sjunkit och skall påtalas av Glenn till Vattenfall 

 
13.  Vindfälle 

En tall bakom tomt på Bodatorpsvägen 3 har fallit halvvägs och måste tas bort pga 
olycksriken. Värmdö Nacka Trädfällare har anlitats och skall bli klara innan 
midsommar 
 

14.  Skrotbilar 
Bertil har en kontakt som hämtar skrotbilar utan kostnad. 
 

15.  Räv 
En närgången räv finns i vårt område. Viktigt att vi inte matar den! 
Den brukar dra ut skor mm som står utomhus. 
 

16.  Brunnar 
De som använder våra brunnar uppmanas att pumpa ordentligt innan dricksvatten tas. 
Gitte kollar upp om vi behöver ta några vattenprover. 
 

17.  Kräftfiske 
Vår fiskeledare Mats Börjesson har tragiskt gått bort i en olycka på hans tomt på 
Grönängsvägen. Vi beklagar djupt sorgen för hans familj, vänner och grannar. 
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Årets kräftfiske kommer att vara tillåtet helgen den 8-10 augusti. Intresserade anmäler 
sitt deltagande till Glenn. Max 5 burar per tomt 

 
18. Nästa möte 

Nästa sammanträde bokade till 31 augusti, kl 14.00 hos Eva Schöld i Bodatorp. 
Eva, Ingrid och Glenn träffas den 5 juli, kl 14.00 för sätta budgeten för nästa år. 
 

19.  Sammanträder avslutas 
Sammanträdet förklarades avslutat. 

 
Stockhom 2014-05-27 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Glenn Lötberg Eva Schöld 


