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Styrelsemöte 2018-08-19 
 
Plats:   Bodatorpsvägen 4  
Närvarande: Bo Jutner, Carina ”Kicki” Lindblom, Ingrid Svensson,  
 Hans Andersson, Stefan Persson och Glenn Lötberg. 
Frånvarande: Birgitta ”Gitte” Fuchs och Joakim Jernberg 
 
1.  Sammanträdet öppnas 

Sammanträdet öppnades av Bo Jutner 
 
2.  Ekonomi 

Ingrid kommer att lämna över den löpande bokföringen till Maria Almgren, Djurö 
redovisning, i nästa vecka.  
Till årets stämma kommer endast balans- och resultaträkning att redovisas. Den 
förenklade ekonomiska redovisningen som tidigare år har skickats ut utgår. 

 
3.  GDPR 

Stefan har skickat ut en fråga om GDPR till alla medlemmar och ingen har anmält att 
de motsätter sig. 

 
4.  Kantskärning av våra vägar  

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

 
5.  Flytbryggan i Träsket 

Flytbryggan i Träsket är i dåligt skick. Glenn undersöker om det räcker att byta virket 
eller om ny brygga behöver köpas. 
 

6.  Båtbryggor 
Hasse meddelade att det nu står 4st i kö för en plats vid bryggan i Fjällsviksviken. 
I Maren finns det 25st lediga platser. 
 

7.  Gräsklippning av fotbollsplanen 
Ansvarig för att sköta gräsklippning av fotbollsplanen är vakant nästa år. 
Christian Giske tillfrågas. 

 
8.  Installation av fiberkabel 

Arbetet med att gräva ner fiber i vårt område pågår fortfarande. Senaste beskedet är 
att det skall vara i drift den 1 september. Återställningen av våra vägar är inte klar och 
Kicki har begärt en besiktning när arbetet är klart. 

 
9.  Vattenfalls arbete vid ängen intill Maren 

Vattenfalls entreprenör Abeka har tagit bort etableringen vid Lillholmsvägen och 
försökt att återställa de skador de orsakat, men inte lyckats så bra. 

  
10.  Arbetsdag den 15 september, kl. 10.00 

Vid höstens arbetsdag behöver bland annat följande arbeten utföras, förutom det 
sedvanliga med städning, rensning mm: 
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Vid fotbollsplanen: -Köra ner sand till stranden 
- Elda rishögar 
- Byta nät på ett fotbollsmål 
- Laga potthål på vägarna 

 
Vid 4-vägs korsningen: - Klippning av gräs och sly vid Maren 

- Byta landgången till stora bryggan i Maren 
 
Vid parkering på Lillholmsvägen: - Ta ner ett träd vid mötesplats 
 
Ansvarig för korv och dricka:  Ingrid Svensson 
Arbetsledare: Fotbollsplanen:  Eva Schöld 
 4-vägs korsningen:  Hasse Andersson 
 Parkeringen:  Lars Andersson 
Glenn hyr 2st röjsågar och köper ny kedja och tändstift till föreningens motorsåg. 
 

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

 
12.  Kräftfiske 

Årets kräftfiske ägde rum helgen den 10 – 12 augusti och fångsten var mycket god. 
Det rapporterades drygt 900st upptagna kräftor och flera hundra som släpptes tillbaka 
för tillväxt. 

 
13.  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. 
 

14.  Medlemsavgift 
Styrelsen beslutade att budgetera med en höjning av medlemsavgiften från 1300kr/år 
till 1400kr/år 

 
15.  Nästa sammanträde 

Årets stämma hålls den 15 september kl. 13.00 
Konstituerande styrelsemöte direkt efter stämman. 
 

16.  Sammanträdet avslutas 
Sammanträdet förklarades avslutat.  

 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Glenn Lötberg Bo Jutner 


