Bodatorps Tomtägareförening
Styrelsemöte 2014-03-10
Plats:

Hemma hos Ingrid Svensson i Solberga

Närvarande: Eva Schöld, Ingrid Svensson, Ove Sundman, Birgitta Fuchs, Bertil Håård
och Glenn Lötberg.
Frånvarande: Stefan Persson och Christin Grubb.

1.

Sammanträdet öppnas
Sammanträdet öppnades av Eva Schöld

2.

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och kvarstående frågor tas upp i dagens protokoll

3.

Vägar och diken
Billigt vinterunderhåll denna vinter. Snöröjt bara ca tre gånger och sandning några
gånger.
Många potthål har det blivit p.g.a. ingen tjäle i vinter. Bertil kollar kostnad för att hyvla
vägen.
Vägverket kräver att vi skall ta bort grenar längs vägen till 4,6 meters höjd och 2 meter
bredd. Bertil samordnar arbetet med hjälp av traktor (Rolf Höjer anlitas).
Inventering av diken bör utföras. Bertil initierar en rundvandring.

4.

Bryggor
Ett möte med familjen Broberg i januari i positiv anda om en eventuell utbyggnad av
bryggan i Fjällsviksviken. Besked från Brobergs är lovat under våren.
Några flottörer till y-bommar behöver bytas. Ove köper nya till arbetsdagen.
Gångväg till Fjällsviksviken behöver fyllas på med stenmjöl. Bertil beställer en Big bag.
Bojekan byggs om till en brygga som läggs vid sjösättningsrampen och kan då
användas vid sjösättning av båt och kanot.
Tillfällig uppläggning av kanot är tillåten på stockarna vid sjösättningsrampen.
Under hösten har det förekommit stöld av båt och prylar. En grind skulle kanske
förhindra stölder, men vi avvaktar om det kan göras vid en ev. ny brygga.

5.

Ekonomi
Vägunderhåll sommar hamnade ca 7000 under budget

6.

Skrivelse till Tranviks gård tillsammans med vägförening
Bertil talar med Sophie Björk och Elon Berg och följer upp ärendet från stämman.
Hundar skall hållas kopplade under vår och sommar.

7.

Omvandla allmänningar efter Grönviksvägen till tomter
Vi har fått ett förhandsbesked från kommunen att vi har mycket små möjligheter att
omvandla allmänningen till tomtmark. Beslöts att inte gå vidare i ärendet.

8.

Tomtgränser mot nya tomter bakom Tranviksvägen
Undersöks under våren av Eva och Glenn.
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9.

Byta ut livbojar
7 st nya livbojar har Birgitta fått gratis från Trygg Hansa. Tillkommer en kostnad för ett
tryck med ”Bodatorp”

10. Vårens arbetsdag
Glenn bokar och hämtar maskiner i Mölnvik.
Bl.a. ska följande genomföras:
Rensning av stigar
Bygga om bojeka till brygga (Ove inhandlar virke)
Olja ny brygga vid Träsket (Ove inhandlar olja)
Sätta upp nya livbojar
Arbetsledare lika i fjol
11. Avtal med Vattenfall
1335 kr har kommit som ersättning för att Vattenfall dragit elledning på vår mark till
mobilmast.
12. Övriga frågor
Loppmarknad
Ingrid föreslår en loppmarknad den 5 juli på fotbollsplanen. Där är föreningens
medlemmar välkomna att sätta upp sitt egna bord mellan kl 10 och 13.
Skräp vid fotbollsplanen
Skräpet från gamla dansbanan skall transporteras bort. Ingrid beställer påsar från t.ex.
Big bag. Under arbetsdagen kollar hon vilket innehåll som skall slängas.
13. Nästa möte
Nästa sammanträde bokade till 27 maj, kl 17.00 hos Eva Schöld på Kungsholmen.
Ingrid och Glenn träffas den 31 mars och göra i ordning vårens medlemsutskick.
14. Sammanträder avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.
Solberga 2014-03-10

Vid protokollet

Justeras

Glenn Lötberg

Eva Schöld
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