Bodatorps Tomtägareförening
Styrelsemöte 2015-03-03
Plats:

Hemma hos Ingrid Svensson i Solberga

Närvarande: Eva Schöld, Ingrid Svensson, Birgitta Fuchs, Hans Andersson,
Stefan Persson och Glenn Lötberg.
Frånvarande: Claes Jutner.
1.

Sammanträdet öppnas
Sammanträdet öppnades av Eva Schöld

2.

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
Två stycken styrelsesammanträden per capsulam har hållits sedan senaste ordinarie:
2015-09-08: Godkännande av markbädd vid ny avloppslösning på Lillholmsv. 17
2015-10-13: Adjungering av Hans Andersson efter Ove Sundmans avgång

3.

Ändringar i styrelsen
Bertil Håård har gått bort alldeles för tidigt efter en tuff kamp mot cancer.
Vi sörjer och tänker på hans familj.
Carina ”Kicki” Lindblom utsågs som adjungerad att ansvara för vägar och diken.
Ove Sundman har sålt sitt hus och flyttat till Skåne.
Hans Andersson har utsetts som adjungerad att ansvara för bryggor och båtplatser.

4.

Bryggor och båtplatser
Hans Andersson har undersökt möjligheterna att bygga en ny brygga i Fjällsviksviken.
Det finns enligt Lantmäteriverket fem delägare av vattnet.
Strandskyddsdispens måste sökas och godkännas innan bygglov kan lämnas in för
att kunna bygga en ny brygga. Samtliga delägare måste också ge sitt godkännande.
Hans fortsätter att skissa på planerna och göra en ritning på vårt förslag. Hans och
Eva kontaktar övriga delägare och börjar med ett möte med familjen Broberg.
En ny betongbrygga på 40 meter kostar ca 200 000 kr + bommar för 1000 kr/m
Beslöts att ansöka om dispens (kostar drygt 8 000 kr) och påbörja processen.
Sjösättningsrampen måste lyftas upp för att byta gångjärn. Ny gallerdurk skall
monteras. Detta arbeta måste utföras vid lågvatten. Utförs om möjligt under våren av
Djurö Gräv.

5.

Ekonomi
Föreningens ekonomi ser bra ut. Ligger inom budget, förutom för allmänningar.
Vi har ännu inte fått kostnaden för vinterunderhåll av våra vägar.

6.

Badplatser
En ny livboj är beställd till nya bryggan i Träsket. Monteras på arbetsdagen.
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7.

Vägar och diken
Grus och salt skall beställas till arbetsdagen för att laga potthål. Den milda vintern har
skapat många potthål.
Våra diken är i dåligt skick och måste åtgärdas.
Ett nytt avtal skall förhandlas med Djurö Gräv i år.

8.

Hemsidan
Hemsidan revideras av Stefan.
Max djup för båtar in till vår brygga kommer att anges.

9.

Vattenkvalitet i våra brunnar
Claes Jutner kollar vattenkvalitet och salthalt i våra brunnar.
T.ex. företaget Aqua Complete kan anlitas.

10. Djupa diken
Kollas under arbetsdagen vad som kan göras med våra djupa diken.
11. Nya farthinder?
Kollas på arbetsdagen om ett befintligt hinder kan flyttas
12. Vårens arbetsdag den 18 april
2 st röjsågar skall hyras på Värmdö Järn och Maskin. Glenn bokar och Eva hämtar
Eva Schöld vid fotbollsplanen
Hans Andersson är arbetsledare vid 4-vägskorsningen
Lars Andersson vid parkeringen till Fjällsviksbryggan
Birgitta köper olja till bryggor och utemöbler.
Röjning av stigar mm
Eldning, om vädret tillåter
Ingrid Svensson kokar korv och serverar på 3 st platser.
13. Midsommar
Christin Grubb och Christian Giske ordnar midsommarfirandet
14. Övriga frågor
Jaktledare
Efter stämman har jägarna utsett en ny jaktledare: Erik Börjesson, Grönängsvägen 12
Övriga: Daniel Nordin, Fjällsviksvägen 35 + en vakant.
Vägbelysning
Hans kollar om det går att installera en belysningsstolpe vid 4-vägskorsningen
Båtsamverkan
Kontaktuppgifter på båtägare uppdateras för båtsamverkan. Nya uppgifter meddelas
till Eyvind Irestig, eyvind.irestig@branneriet.se
EU-bidrag
Birgitta undersöker om vi kan söka EU-bidrag för våra ängar mm.
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Hjärtstartare
Stefan undersöker möjligheten att placera ut en hjärtstartare i vårt område.
Utskick
Ingrid skickar ut debitering av medlemsavgifter.
Glenn skickar ut information med e-post.
15. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde kommer att hållas lördagen den 30 maj, 2015,
kl 10.00, hos Eva Schöld i Bodatorp.
16. Sammanträdet avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.
Solberga 2015-03-03

Vid protokollet

Justeras

Glenn Lötberg

Eva Schöld
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