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Styrelsemöte 2012-06-02 
Plats:   Hemma hos Eva Schöld i Bodatorp 
Närvarande: Eva Schöld, Ingrid Svensson, Bertil Håård, Henrik Lamm och Glenn Lötberg. 
Frånvarande: Birgitta Fuchs och Christer Nilsson 
 
1.  Sammanträdet öppnas 

Sammanträdet öppnades av Eva Schöld 
 
2.  Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom. Kvarstående frågor tas upp på dagens möte. 
 

3.  Vägar, plogning och halkbekämpning 
Kostnaden för plogning/grusning under vintern 2011/12 uppgick till ca 28 000kr, mot 
budgeterat 64 000kr. 
Grusning av Bodatorpsvägen utförs under juni enligt avtal. 
Avtalet med Djurö gräv går ut den 30 september. Bertil förhandlar med Djurö gräv om 
vissa förändringar vid en ev. förlängning av avtalet. 

 
4.  Hemsidan 

Hemsidan uppdateras med den nya styrelsen. 
Flik ”Arkiv” ändras till ”Protokoll och information” 
Önskemål att lägga upp en karta där tomtgränser mm finns med. 

 
5.  Bryggor, möjlig utbyggnad, bojar mm 
 Henrik och Bertil kontaktar markägarna som gränsar till oss för att undersöka  
 möjligheterna att anlägga nya båtplatser. 

 
 Ove Sundman har byggt en ny fin landgång. 
 
 Platser som hyrs ut externt förses med boj, kätting och sten. 
 Glenn skriver kontrakt för extern uthyrning. 

 
6.  Ekonomi 

Efter den snöfattiga vintern så är föreningens ekonomi bra. 
 

7.  Telemast 
Vi har överklagat bygglovet för en telemast intill vårt område. 

 
8.  Midsommar 

Christian Giske kommer att hålla i årets midsommarfirande på fotbollsplanen. 
En ny skylt tas fram och sätts upp under midsommarveckan vid 4-vägskorsningen. 
 

9.  Medlemskatalog 
En ny medlemskatalog trycks upp till hösten och skickas även ut till medlemmar med 
mail. 
 

10.  Föreningens pumpar 
Bertil köper färg och smörjmedel till pumparna och arbetet utförs på höstens 
arbetsdag. 
Vattenprov tas om det finns behov.  
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11.  Möjligheter till seniorbad vid Träsket 
 Ingrid och Eva undersöker möjligheter att förbättra tillgängligheten för äldre badande  
 i Träsket. 
 
12.  Badet i Fjällsviksviken 
 Stranden har breddats genom att vass tagits bort och en markduk lagts ut. 
 Ny  sand har fyllts på  

En låda har ställts upp för att förvara badleksaker mm. En kratta hänger på plats för 
att kunna användas vid behov. 

 
13.  Kräftfiske 

Kräftfiske i Bodatorpsträsket kommer att utföras helgen den 10-12 augusti och det är 
endast tillåtet att fiska dessa två dagar. 
Vi söker någon som kan hålla i fisket, då föreslagsställaren Jan Kibal har tackat nej. 
Intresserade kontaktar Glenn Lötberg. 

  
14.  Arbetsdagen den 22 september 
 Ingrid har inte möjlighet att ställa upp som korvkokare, men hon ordnare med  
 ersättare. 
 Arbetsledare blir: 
 Vid fotbollsplanen: Hans Andersson 
 4-vägskorsningen: Lars Andersson 
 Parkering till Fjällsviksviken: Bertil Håård 
 
 Glenn hyr en motorsåg och en röjsåg. 
 
 En ny midsommarstång huggs och barkas. 
  
15.  Övriga frågor 
 Capsulam-beslut 

Anmäldes per capsulam-beslut om godkännande i efterhand av uthus byggt nära 
allmänning, dvs föreningens mark. 
 
Föreningens båt 

 Båten ligger låst på land vid lilla Maren-bryggan. Bertil Håård har nyckeln. 
  
16.  Nästa möte 
 Budgetmöte hålls den 20 juli hos Ingrid Svensson. Kallade är Eva och Glenn 
 Nästa styrelsemöte hålls den 1 september, kl 10.00, hos Bertil Håård i Bodatorp. 
  
 
Nacka 2012-06-02 
 
Vid protokollet Justeras 

 
 

Glenn Lötberg Eva Schöld 


