
 
 
 

Medlemsbrev/kallelse till Arbetsdag  

Våren 2017 

Bodatorps Tomtägareförening 

  
Välkomna till vårens arbetsdag som är lördagen den 29 april och samling kl 10.00. 
(pågår 10.00 – 13.00) 
 
Samlingsplatserna är  
  

1)     Fotbollsplanen, Arbetsledare - Vakant 
2)     4-vägs korsningen (fjällsviksvägen/sjövägen) - Arbetsledare - vakant 
3)     Parkeringen vid Fjällsviksviken. (Lillholmsvägens) – Arbetsledare Lars Andersson 

  
Välj den plats som är närmast. Ta gärna med yxa, såg, kratta eller annat lämpligt arbetsredskap.  
Arbetsledare har förberett vad som behöver göras men kom gärna med förslag. 
  
Vi behöver två arbetsledare.  Välkommen att anmäla dig till Kristina Montgomery  
kicki.montgomery@gmail.com eller 072 575 14 31. 
  
Korv serveras kl 12.00 som vanligt vid respektive platser och i år av  
Brigitta Fuchs. 
  
  
Höstens arbetsdag (sker på samma tre platser som ovan) lördagen den 16 september kl 10.00-
13.00.  
  
Korv serveras 12.00 – 13.00 på Fotbollsplanen. 
  
Årsstämman börjar kl 13.00 samma dag på fotbollsplanen. Ta gärna med något att sitta på. 
  
  
Betalning av medlemsavgifter – utskick av avier i april per post och förfallodag 
30 april. 

1)     Medlemsavgiften är 1300kr  
  

2)     Avgift – 250 kr per arbetsdag för den som inte deltagit under vår och/eller höst arbetsdagarna 
(2016). 

  
3)     Båtplatshyran är 450 kr i Maren vid stora och lilla bryggan. 

             Vid Fjällsviksbryggan är det olika avgifter beroende på storlek på platsen från 825 – 1375 kr. 
 
Specifikation över dina avgifter kommer att framgå i avi-utskicket som skickas som vanlig post. 
  
Om du har frågor över din specifikation ber vi dig snarast kontakta Ingrid Svensson, Kassör,   
tfn  08-99 56 80 eller ingrid.svensson1@telia.com 
  
OBS - Betalning senast 30 april 
  
  



 
 
 

 
 
Utskick av information och nyheter från Bodatorp 
Vi vill kunna göra fler informationsutskick under hela året från Bodatorp och till så många som möjligt 
via email.  Meddela din mailadress på info@bodatorp.com. Stefan Persson tar hand om din anmälan 
och registrerar. Du kan också skicka din mailadress direkt till Stefan sessionhorns@gmail.com  
 
I och med detta utskick kommer informationen skickas ut från adressen info@bodatorp.com med 
avsändaren Bodatorps Tomtägarförening. (*)  
 
 PS. Självklart fortsätter vi att skicka vanlig brevpost till de som inte har en mailadress. 
  
Hemsida … gå in och titta lite då och då ….. 
Stefan Persson ansvarar för vår hemsida på adressen www.bodatorp.com. Besök gärna den och kom 
med förslag vad du tycker skall finnas med där. Du hittar på hemsidan nyheter, styrelsen, båtplatser, 
midsommarfirande och mycket mycket mer… 
  
Båtplatser 
Om du vill lägga båten på vår uppläggningsplats vid Maren i sommar kan du anmäla detta till Ingrid 
Svensson. Det kostar 300 kr mellan 1/7 – 15/8 och det är viktigt att du märker båten ordentligt. 
  
Det finns lediga platser i Maren ca 24-25 st.  Vi kommer också att kunna hyra ut dem utanför 
föreningen. Här kan Du tipsa vänner och bekanta. Externa båtplatshyra är 1500kr. 
  

Midsommar 
Varje år firar vi med egen midsommarstång och dans mm på fotbollsplanen. Alla medlemmar är 
välkomna att ta med familj, vänner och släkt.  

Ta med filt att sitta på eller stolar och kaffekorgen.  Skylt kommer att sättas upp vid 4-vägskorsningen 
(fjällsviksvägen/sjövägen). 

Vi klär midsommarstången kl 10.00 och danser börjar kl 14.00.  

Behöver du städa och rensa innan sommaren?- Återvinningscentralen på Djurö 
har öppet: Torsdag 15-19 och Lördag 9-15. 

 Vi ses, 

Kristina Montgomery, Ingrid Svensson, 
Stefan Persson, Joakim Jernberg, Birgitta 
Fuchs, Carina Lindblom  
 
  
PS –vanligt postutskick: 
För de som inte har mailadress skickas nedan bilagor tillsammans med avin. 

1)     Protokoll från stämman 2016 
2)     Kontaktuppgifter på styrelsen 

 
(*) Bodatorps Tomtägarförening tillämpar PUL (Personuppgiftslagen) och lämnar ej ut 

medlemmars kontaktinfo till 3:e part.  
 



 
 
 

Vänligen skicka in er mailadress till info@bodatorp.com om ni önskar få information via mejl. 
 
 
Fastigheter som inte har skickat in sin mailadress ännu: 
 
Bodatorpsvägen 17 
Bodatorpsvägen 20 
Bodatorpsvägen 20 
Bodatorpsvägen 21 
Bodatorpsvägen 32B 
Bodatorpsvägen 34 
Bodatorpsvägen 36 
Bodatorpsvägen 39 
 
Fjällsviksvägen 32 
Fjällsviksvägen 36 
Fjällsviksvägen 43 
 
Grönängsvägen 43 
Grönängsvägen 04 
Grönängsvägen 05 
Grönängsvägen 11 
Grönängsvägen 16 
Grönängsvägen 17 
Grönängsvägen 21 
 
Lillholmsvägen 3 
Lillholmsvägen 6 
Lillholmsvägen 9 
Lillholmsvägen 10 
Lillholmsvägen 15 
Lillholmsvägen 22 
Lillholmsvägen 24 
Lillholmsvägen 25 
Lillholmsvägen 26 
Lillholmsvägen 29 
Lillholmsvägen 31 
Lillholmsvägen 33 
Lillholmsvägen 40 
Lillholmsvägen 42 
 
Marsjövägen 3 
Marsjövägen 5 
 
Tranviksvägen 4 
Tranviksvägen 5 
Tranviksvägen 9 
Tranviksvägen 13 
 


