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MEDLEMSBREV INFÖR SOMMAREN 2016  
 
Midsommar 

Ett traditionsenligt midsommarfirande kommer att äga rum på fotbollsplanen, 
Bodatorpsvägen och vi hoppas på att förra årets ihållande regn i år byts mot strålande solsken. 

Vi startar kl 10 med att klä midsommarstången. Kl 14 startar sedan firandet genom resning av 
stången och därefter blir det sånglekar med spelmän och folkdanslag för att så småningom 
avslutas med lekar och tävlingar för barnen och sedvanlig godispåse. Alla våra medlemmar 
med gäster är förstås välkomna. 
 
Båtplatser 
 
Ni har säkert sett att vi nu har en ny och fin brygga ute i Fjällsviksviken. Där finns fortfarande 
några få lediga platser. Genom att flera flyttat ut sina båtar från Maren så har vi också flera 
lediga platser vid den stora Maren-bryggan. De kan också hyras ut till extern båtägare så om 
du själv är intresserad eller känner någon annan som kan vara det så kontakta vår båtansvarige 
Hasse Andersson (hansg.andersson@telia.com , tel: 070-396 32 02). 
 
Som ni kanske också noterat ligger en del av den gamla bryggan vid badberget på andra sidan 
och kan användas som badbrygga (badstege finns) i sommar till dess att den så småningom 
skall förflyttas till Maren. OBS att inga båtar får läggas vid denna brygga. 
 
Diken 
 
Vi vill gärna passa på att påminna om att varje tomtägare måste se till att de diken som 
gränsar till den egna tomten sköts. Detta har blivit ännu viktigare nu då många lagt om sina 
avlopp och leder ut det renade överskottsvattnet i dikena. Men då får det inte finnas mängder 
av växtlighet som stoppar flödet. 
 
Kräftfiske 
 
Sommaren är dessvärre kort men då kan vi se fram emot föreningens kräftfiske i augusti. OBS 
att följande gäller för fisket och att det bara är föreningens medlemmar som får fiska: 
Tid: starten går kl 18 fredagen den 5 augusti och avslutas kl 18 söndagen den 7 augusti. 
Inget fiske utöver denna helg. Varje familj får lägga i högst 5 burar (som inte får ha använts i 
någon annan sjö). Anmälan görs till Glenn Lötberg (glenn@lotberg-elkonsult.se , tel: 070-868 
76 04) som också kan svara på frågor om hur fisket går till. 
 
Vattenkvalitén i våra gemensamma brunnar  
 
Vi kommer under sommaren att genomföra den undersökning av vattnet i våra gemensamma 
brunnar (de med handpump) som tidigare efterfrågats vid stämman. Det kommer också att 
vara möjligt för föreningens medlemmar att undersöka sitt eget vatten men då på egen 
bekostnad. Vi har dock utverkat en rabatt för våra medlemmar och kostnaden hamnar då på ca 



1 300 kr per brunn (och det inkluderar en omfattande vattenanalys). Den som vill veta mer 
kan dels kontakta vår pumpansvariga i styrelsen, Kristina Montgomery 
(kicki.montgomery@gmail.com ), dels hitta information på www.brunnsvatten.alcontrol.se , 
som också inom kort kommer att finnas på vår hemsida. 
 
Våra badplatser 
 
Vi vill gärna påminna om att vi gemensamt får hjälpas åt så att våra badplatser hålls i fint 
skick. Det betyder bl a att de badleksaker som föreningen tillhandahåller vid båda baden 
(Fjällsviksviken och Bodatorpsträsket) läggs tillbaks i lådan då man lämnar badet och att 
skräpet tas med! Och: hundar får inte bada vid badplatserna. Ny sand är på väg till båda 
baden. 
 
Grannsamverkan 
 
Vi håller på att uppdatera kontakterna för grannsamverkan och återkommer med info om 
såväl kontaktpersoner som vad det innebär med grannsamverkan.  
 
Brasorna vid arbetsdagarna 
 
Vi brukar ju försöka elda det vi samlar ihop under arbetsdagarna förutsatt att vädret tillåter 
det. Men vi vill understryka att dessa rishögar samlas under arbetsdagen, INTE under resten 
av året. Det är absolut inte tillåtet att lägga eget trädgårdsavfall på högarna utan det ska vara 
tomt resten av året. Ingen vill ha en växande rishög utanför sin tomtgräns. 
 
Kontaktuppgifter 
 
Vi sammanställer en uppdaterad kontaktlista till alla medlemmar som kommer att distribueras 
i samband med höstens stämma. Därför vill vi be er alla att anmäla eventuell förändring av 
adress, telefonnummer och/eller e-post till Ingrid Svensson (ingrid.svensson1@telia.com ). 
 
Slutligen 
 
Kom ihåg att området är fullt av lekande barn och det är ännu bättre att köra i 20 km istället 
för 30 som är absolut max. Dessvärre kör många fortare än så. Och till de som är föräldrar till 
någon av ungdomarna som tältade vid Bodatorpsträsket för ett par helger sedan: vi har samlat 
ihop en försvarlig mängd kvarlämnade grejer och skräp, varav även ett par nya grillar. Allt 
åker iväg till återvinning nu på torsdag men kontakta Glenn (se kontaktuppgifter ovan) 
dessförinnan så kan de hämtas. 
 
Vi önskar er alla en riktigt fin sommar! 
 
Styrelsen genom  
Eva Schöld, ordf 
eva-schold@hotmail com, 076-14 50 457  
 
 
 
 


