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Styrelsemöte 2013-06-02 
 
Plats:   Hemma hos Bertil Håård i Bodatorp 
 
Närvarande: Eva Schöld, Bertil Håård, Christin Grubb, Birgitta Fuchs, Ingrid Svensson,  
 Ove Sundman, Stefan Persson och Glenn Lötberg. 
 
Frånvarande : - 
 
 
1.  Sammanträdet öppnas 

Sammanträdet öppnades av Eva Schöld 
 
2.  Föregående protokoll 

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

3.  Vägar 
Fakturan på vinterväghållningen har kommit och den ligger 28% över budget. En stor 
post är grusning av isiga vägar. 
Vi har anlitat en grävmaskin och grävt bl.a. ett dike vid vägen mot varvet, samt på 
ängen vid Maren. 

 
4.  Hemsidan 

Stefan har inte fått inloggningskod från Henrik. Stefan kontaktar Henrik. 
Vår hemsida skall uppdateras med bl.a. följande: 
- Nya e-post adresser till styrelsen 
- Beskriv hur våra vägar sköts av både Vägföreningen och Tomtägareföreningen 
- Våra badplatser 
- Kräftfiske 
- Ny bild på styrelsen (togs vid mötet av Kerstin Thörn) 

 
 Styrelsen skickar till Stefan den information som skall läggas in på hemsidan. 
 
5.  Bryggor 
 Det finns idag 8 st lediga platser i Maren. 
 Plats nr 29 vid bryggan i Fjällsviksviken ändras till gästplats och förses med en bra  
 boj. 
 Förtöjning av bryggorna i Fjällsviksviken skall kollas upp av en dykare. Ove beställer. 
 
6.  Ekonomi 

Vi följer i stort sett budgeten, förutom kostnaden för vinterunderhåll av vägarna. 
Styrelsens ersättningar fram går av bilaga. 

 
7.  Utökad badplats vid Träsket 

Vi skall få offert från en snickare som kan bygga det nya trädäcket. 
Arbetet skall vara klart veckan efter midsommar och beräknas ta 2-3 dagar. 
Leverans av sand till utökad badstrand i Träsket beställs av Birgitta. 
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8.  Utvärdering av senaste arbetsdagen 
 Arbetsdagen gick bra att genomföra trots den sena våren. 
 Några rostiga lock på pumpar kvarstår att åtgärda, att elda upp rishögar,  
 samt att klippa högt buskage vid våra vägar som Vägverket har påpekat. 
 
9.  Övertagande av släpkärra 

Per Bertils har skänkt en släpvagn till föreningen. Den skall ställas innanför stängslet 
vid f.d. transformatorstationen. Föreningen tackar Per med ett par flaskor Amarone.  
 

10.  Midsommar 
Christin ansvarar för midsommarfirandet: 

- Ny skylt sätts upp vid 4-vägskorsningen.  
- Den nya midsommarstången monteras ihop, Christin kollar att alla delar finns.  
- Musikanläggningen tas ner till fotbollsplanen. Provas i god tid innan. 

Christian Giske svarar för medverkande och aktiviteter vid fotbollsplanen lika som 
förra året. Bo Jutner är lekledare. 

 
11.  Övriga frågor 
 

Nedskräpning på ängen vid Maren (intill Lillhomsvägen) 
Byggavfall (parkettgolv) har lagts på rishögen från arbetsdagen. Privat skräp och 
byggavfall får under inga omständigheter läggas på föreningens rishögar och den som 
har gjort det uppmanas att omedelbart att ta bort det. Den här typen av avfall får heller 
inte eldas på den egna tomten, utan skall lämnas till Kommunens Återvinningscentral. 
Bertil sätter upp en skylt. 
 
Nedskräpning vid korsningen Fjällsviksvägen/Grönängsvägen 
Jordfräs mm som står intill vägkorningen skall lämnas till ÅC. Berörd tomtägare är 
kontaktad och de har lovat att ta bort skräpet omgående. 
 
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. 
 
Protokoll från styrelsemöten 
Mötet beslutade att protokoll från styrelsemöten endast skall skickas till 
styrelsen och revisor. Övriga medlemmar kommer att informeras via ett 
informationsblad. Gäller fr.o.m nästa möte. 
Denna ändring införs för att även kunna skriva in känsliga saker i 
styrelseprotokollen. 
 

16.  Nästa möte 
Nästa styrelsemöte hålls den 28 augusti, kl 18.00, hos Eva i Bodatorp 
 
Ett budgetmöte hålls den 15 juli, kl 10.00 hos Ingrid (endast för Eva, Ingrid och Glenn) 

 
17.  Sammanträdet avslutas 

Sammanträdet förklarades avslutat. 
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Bodatorp  2013-06-02 
 

 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Glenn Lötberg Eva Schöld 


