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Styrelsemöte 2013-03-20 
 
Plats:   Hemma hos Ingrid Svensson i Solberga 
 
Närvarande: Eva Schöld, Bertil Håård, Christin Grubb, Birgitta Fuchs, Ingrid Svensson,  
 Ove Sundman och Glenn Lötberg. 
 
Frånvarande : Stefan Persson, särskilt utsedd för föreningens hemsida 
 
 
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 
Ett nytt 3-årigt avtal med Djurö Gräv är klart och gäller från 2012-10-01. 
 
Plogningen har fungerat bra. Vissa skador intill vägen kan ha uppstått innan marken 
fick tjäle. Kollas upp när snön har smält. 
 
Trafikverket har gjort en syn av våra vägar under sommaren 2012 och kommit med 
anmärkningar på röjning på sidan om vägen. Åtgärdat och godkänt. 

 
4.  Hemsidan 

Vår hemsida skall uppdateras med bl.a. följande: 
- Nya e-post adresser till styrelsen 
- Beskriv hur våra vägar sköts av både Vägföreningen och Tomtägareföreningen 
- Kräftfiske 
- Ny bild på styrelsen 

 
5.  Bryggor, möjlig utbyggnad, bojar mm 
 Ove har uppdaterat de båtar som ligger vid våra bryggor. 

 
Några kuddar på Y-bommar behöver bytas. 
 
Där tjuvar har klippt sönder låsringar på bryggan undersöker vi om det går att borra 
hål i bryggan och dra kättingen igenom. 
 
Förtöjning av bryggorna i Fjällsviksviken bör kollas upp. 
 
En aktuell lista för bryggplatserna lämnar Ove till Ingrid. 

 
6.  Ekonomi 

Vi följer i stort sett budgeten. 
Faktura på vinterunderhåll av vägarna har inte kommit. 
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7.  Telemast 
Telemasten är monterad men inte driftsatt. 
Vår överklagan beviljades inte. 
En överklagan har lämnats till Miljönämnden. 

 
8.  Medlemskatalog 

Medlemskatalogen är uppdaterad och utskickad till medlemmar med e-post på hösten 
2012. Utskick med post görs hösten 2013. 
 

9.   Utökad badplats vid Träsket 
Sandstranden utökas med att lägga en markduk där vassen växer och sedan fylla på 
med sand. 
 
Trädäck skall byggas enligt förslag lämnat vid stämman. Ove tittar på ritningarna och 
återkommer med ett förslag till genomförande. 
 

10.  Kräftfiske 
Beslöts att ett begränsat kräftfiske skall tillåtas i Bodatorpsträsket den andra helgen i 
augusti. 
Vi väntar på rapport från fjolårets kräftfiske från Mats Börjesson. 
 

11.  Arbetsdag den 20 april 
Arbetsledare blir: Hans Andersson, Lars Andersson och Bertil Håård 
Bl.a. skall följande göras: 
- Rensning av stigen till Skolträsk 
- Ta bort ett nedfallet träd vid stigen till badet i Fjällsviksbadet 
- Ny markduk för bredning av badet i Träsket 
- Ta bort överblivna tegelpannor mm vid 4-vägskorsningen 
- Ta bort skrot mm vid korsningen Fjällsviksvägen-Grönängsvägen 
- Lagning av potthål 
- Korvkokning sköts av Birgitta och Christin 
- Glenn hyr röjsågar mm i Mölnvik 

 
12.  Uppdrag från stämman 

Utökning av antalet bryggplatser; Ove undersöker om det finns någon möjlighet. 
 

13.  Grannsamverkan 
Vi saknar en som representerar den norra sidan, en frivillig, gärna permanentboende. 
Anmäl gärna intresse till styrelsen. 
 

14.  Midsommar 
Christin ansvarar för midsommarfirandet och ordnar en ny skylt som sätts upp vid 4-
vägskorningen. 
Christian Giske svarar för medverkande och aktiviteter vid fotbollsplanen lika som 
förra året. Bo Jutner är lekledare. 
 

15.  Övriga frågor 
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Passage vid Tranviks gård 
Problemen med blockering av vägen och lösa hundar kvarstår och försvårar 
passagen förbi gården, vilket inte får ske.   
Vi samordnar med Vägföreningen ett möte med ägaren. 
 

16.  Nästa möte 
Nästa styrelsemöte hålls den 2 juni, kl 10.00, hos Eva i Bodatorp 

 
17.  Sammanträdet avslutas 

Sammanträdet förklarades avslutat. 
 

Nacka 2013-03-20 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Glenn Lötberg Eva Schöld 


