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Styrelsemöte 2017-08-13 
 
Plats:   Bodatorpsvägen 4  
Närvarande: Bo Jutner, Carina ”Kicki” Lindblom, Birgitta ”Gitte” Fuchs, Hans Andersson, 
 Ingrid Svensson, Joakim Jernberg, Maria Björklund (revisor) och  
 Glenn Lötberg. 
Frånvarande: -  
 
1.  Sammanträdet öppnas 

Sammanträdet öppnades av Bo Jutner 
 
2.  Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes. Kvarstående frågor tas upp i dagens möte. 
 
3.  Bryggor och båtplatser 

Hans Andersson rapporterade 26st lediga på stora bryggan och 2st på lilla bryggan i 
Maren. Inget ledigt på bryggan i Fjällsviksviken. 

Familjen Broberg har motsatt sig att bryggan, som ligger vid badberget, skall ligga 
kvar. 
Det finns 2st förslag för bryggan: 
1) Flytta den till badet i Fjällsviksviken  
2) Sälja den 

Stora bryggan i Maren har trasiga pontoner. Hans köper nya för 800kr/st 

Spången till kanotbryggan i Maren är i dåligt skick. Kompletteras med en ponton, samt 
breddas och höjer spången.  

 En båtmotor har stulits i Maren. 

 Hans har startat ett digitalt trygghetsnätverk ”Trygve”. Se anslag vid bryggan. 
 
4.  Installation av fiberkabel 

Kicki rapporterade att inget har hänt under sommaren för Fibertjänst. De har en 
tidplan på att bli klara till jul. 
Bredbandsbolaget vill också gräva ner fiberkablar. Kicki hänvisar till Fibertjänst som 
har grävtillstånd. 

 
5.  Ekonomi 

Ingrid gick igenom Ekonomisk redovisning och förslag till budget.  
  
6.  Badplatser 

Markduken vid badet i Fjällsviksviken har kommit fram. Sand behöver fyllas på för att 
den inte skall förstöras. Utförs vid vårens arbetsdag. 
Bänk vid badet i Fjällsviksviken är rutten. Gitte beställer en ny. 
 

7.  Hemsidan 
Möjlighet för utskick till medlemmarna från hemsidan fungerar utmärkt. 

 
8.  Vägar och diken 

Kicki undersöker kostnad för att klippa gräset i våra diken på samma sätt som 
Vägföreningen. 
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Diken vid flera tomter har växt igen p.g.a. att tomtägaren inte skött diket. 
Träd som växer ut mot vägen skall tas bort av tomtägaren. 
 

9.  Brunnar 
Joakim sätter upp en varningsskylt på de pumpar som inte har tjänligt vatten 
 

10.  Uppdrag från stämman 
- Spången över diket vid fotbollsplanen: Utförs vid höstens arbetsdag 
- Ta ner träd/grenar vid badplats i Fjällsviksviken: Gitte leder arbetet på  
  arbetsdagen. 
- Nät till fotbollsmålen: Bo Jutner köper 2st nya nät. 
 

11.  Anhållan att ta ner några skymmande träd på föreningens mark 
Ägaren till Bodatorpsvägen 36 har ansökt om att ta ner 4st träd på föreningens mark. 
Dessa träd har tidigare markerats av Tomas Fasth som lämpliga att ta bort för att 
skogen skall må bra. Styrelsen beslutar att bevilja att ta ner 3st träd. 
 

12.  Höstens arbetsdag den 16 september 
 Arbetsledare vid arbetsdagen: 
 4-vägs korsningen: Hans Andersson 
 Parkeringen Fjällsviksviken: Vakant 
 Fotbollsplanen: Eva Schöld 
 Glenn hyr 3st röjsågar 
 Kicki beställer 2st säckar grus för lagning av potthål 
 
13.  Årets stämma den 16 september 
 Det har inkommit 2st motioner till stämman: 

1) Montera en badstege vid bryggan i Träsket. Styrelsen beslutar att inte tillstyrka 
motionen p.g.a. att det bygger ut för mycket. 

2) Montera 3st bänkar vid utkiksplatser vid Maren och Fjällsviksviken. Styrelsen 
beslutar att tillstyrka motionen. 

 
14.  Övriga frågor 

 Det finns några skrotbilar på våra tomter. Joakim gör en skrivelse om vad som gäller. 
 
15.  Nästa sammanträde 

Nästa styrelsemöte efter stämman den 16 september.  
 

16.  Sammanträdet avslutas 
Sammanträdet förklarades avslutat.  

 
Bodatorp 2017-08-13 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Glenn Lötberg Bo Jutner 


