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Styrelsemöte 2018-06-10 
 
Plats:   Bodatorpsvägen 4  
Närvarande: Bo Jutner, Carina ”Kicki” Lindblom, Birgitta ”Gitte” Fuchs (del av tid),  
 Hans Andersson, Joakim Jernberg, Stefan Persson och Glenn Lötberg. 
Frånvarande: Ingrid Svensson 
 
1.  Sammanträdet öppnas 

Sammanträdet öppnades av Bo Jutner 
 
2.  Ekonomi 

Ingrid meddelade via e-post några poster i redovisningen; 
Allt ligger under budgeterade belopp förutom 
- Vintervägunderhåll kostade 66 000kr (budget 55 000) p.g.a. att det är dyrare att 

grusa mot att ploga 
3st medlemmar har ännu inte betalt avgifter, men Ingrid har dem på gång. 

 
Ingrid har fått en uppskattning på 20-25 000kr från Vägföreningens bokföringsbyrå om 
de skall sköta bokföringen och utskick till våra medlemmar.  
Mötet beslutar att anlita bokföringsbyrån. 
Valberedning har tillfrågat Joakim Jernberg som ny kassör och han har tackat ja. 

 
3.  GDPR 

Stefan skickar ut en fråga om GDPR till alla medlemmar 
 
4.  Kantklippning och kantskärning vid våra vägar  

Kantklippningen utförs efter midsommar. 
Innan kantskärning av diken längs Lillholmsvägen kan utföras måste Vattenföreningen 
ta bort sina slangar i diken. Kicki kontaktar Helge Bromé. 
 

5.  Badet vid Fjällsviksviken 
Gitte meddelade att 2st krattor saknas. 
Det är nu mycket lågt vattenstånd och då lämpligt att fylla på med sand. 
Kicki beställer 2st säckar med badsand. 
Gitte kallar frivilliga att köra sand den 7 juli, kl.10.00. Efteråt bjuder hon på saft och bullar 
 

6.  Badstege vid bryggan i Träsket 
En ny badstege har monterats vid nya bryggan i Träsket.  
 

7.  Bäver i Träsket 
En bäver har fällt två stora träd som inte föll till marken, men som hotar att falla ner. 
Bosse anlitade Trädfällare att ta ner träden. Kostnad ca 2000kr. 
De som önskar, kan såga upp ved av träden. 
 

8.  Gräsklippning av fotbollsplanen 
Jocke åtar sig att sköta gräsklippning av fotbollsplanen den här sommaren. 

 
9.  Stora bryggan i Maren 

Landgången till stora bryggan i Maren är i dåligt skick och en ny måste monteras. 
Hasse ordnar det på höstens arbetsdag. 
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10.  Installation av fiberkabel 

Kicki rapporterade att Fibertjänst är klara med fiberkabel-installationen, men inte med. 
återställning av våra vägar mm till samma skick som innan grävningen påbörjades. 
Kicki har begärt en besiktning där vi kan vara med. 

 
11.  Vattenfalls arbete vid ängen intill Maren 

Vattenfalls entreprenör Abeka har orsakat stora skador på marken när nya 
luftledningar har monterats. Dessa skall återställas av Abeka efter godkänd 
besiktning. 

  
12.  Midsommar 

Ansvarig för det traditionella midsommarfirandet är Christian Giske och han sköter 
kontakten med folkdanslaget.  
Bo Jutner ordnar med godis och ståltråd, och han har även ordnat en eller två 
lekledare. 

 
13.  Diken 

Konsult Lars-Åce Holm har ännu inte lämnat pris på att inventera våra diken. 
En grupp är bildad för att jobba med dessa frågor. Bosse, Hasse och Kicki ingår i 
gruppen. 
Vid Marenvägen beslutades att 3st vägtrummor byts ut för att undvika översvämning. 
Bosse, Jocke och Kicki gör en inventering av våra diken. 

 
14.  Brunnar 

Joakim sätter upp en varningsskylt på de pumpar som inte har tjänligt vatten 
 
15.  Närgångna älgar 

Det bor många älgar i vårt område och någon är mycket närgången. Vi bedömer det 
svårt att få skyddsjakt. Boende uppmanas att backa om älgen blir närgången. 

 
16.  Kräftfiske 

Årets kräftfiske äger rum helgen den 10 – 12 augusti. Glenn skickar inbjudan. 
 
17.  Motion till höstens stämma 

Månne Jonsson har lämnat en motion till höstens stämma i vilken han föreslår att 
föreningen ordnar en grillplats vid Träsket och han åtar sig att sköta tillsynen av 
grillen. Styrelsen kommer inte att föreslå stämman att anta motionen p.g.a. en stor 
brandrisk och risk för nedskräpning. 

 
18.  Nästa sammanträde 

Inbokat styrelsemöte; 2018-08-19, kl. 10.00 
 

19.  Sammanträdet avslutas 
Sammanträdet förklarades avslutat.  

 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Glenn Lötberg Bo Jutner 


