Bodatorps Tomtägareförening
Styrelsemöte 2015-05-30
Plats:

Hemma hos Eva Schöld i Bodatorp

Närvarande: Eva Schöld, Ingrid Svensson, Birgitta Fuchs, Hans Andersson,
Carina ”Kicki” Lindblom, Joakim Jernberg och Glenn Lötberg.
Frånvarande: Stefan Persson och Claes Jutner.

1.

Sammanträdet öppnas
Sammanträdet öppnades av Eva Schöld och hon hälsade två nya medlemmar i
styrelsen välkomna, Carina ”Kicki” Lindblom och Joakim Jernberg.

2.

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

3.

Adjungering
Joakim Jernberg utsågs som adjungerad.

4.

Bryggor och båtplatser
4 st platser vid Fjällsviksviksbryggan har fått nya hyresgäster.
Kättingar på lilla bryggan i Maren har rostat av. Byttes på arbetsdagen.
17 st lediga platser finns i Maren.
Sjösättningsrampen måste lyftas för att byta gångjärn. Ny gallerdurk skall monteras.
Detta arbete måste göras vid lågvatten.
Rensning av beväxning i Maren behöver göras en gång per sommar. Se nedan om
Marendagen.

5.

Ny brygga i Fjällsviksviken
Familjen Broberg och övriga delägare i vattnet har skrivit på att vi får bygga ut
bryggan i Fjällsviksviken.
Det har ritats på en 41 meter ny brygga och att behålla den yttre bryggan, vilket
medför 16st nya platser. Bryggan får samma läge som idag, men ca 17 meter längre.
Vi väntar på strandskyddsdispens och bygglov. Arbetet måste av miljöskäl utföras på
hösten. Därutöver undersöks vilka åtgärder som behöver göras på den stora bryggan
i Maren.
Det finns ca 450 000kr fonderat i vår Bryggfond och vi räknar med att båda
åtgärderna ryms inom denna. Offerter kommer att begäras in till Stämman den 19
september då beslut bör fattas.

6.

Ekonomi
Rensning av grenar längs vägar har kostat ca 19 000kr vilket påverkat utfall för
sommarunderhåll av våra vägar. Preliminärt kommer årets resultat hamna på
ca 10 000kr över budget.

7.

Badplatser
Ny låda för leksaker behöver köpas till Fjällsviksviken. Gitte köper.
Gitte har ordnat en ny livboj skall sättas upp vid nya bryggan i Träsket.
En BigBag med sand till Träsket beställs av Gitte.

1

Bodatorps Tomtägareförening
Nästa år beställer vi sand till Fjällsviksviken med leverans av båt.
8.

Vägar och diken
Vägarna behöver sladdas två gånger per år, kantskärning mot dikena bör göras och
avrinningen behöver åtgärdas.
Djurö gräv har lämnat förslag på löpande åtgärder.
Kicki och Joakim gör en handlingsplan för våra vägar och diken, samt privata diken.
En första åtgärd är att vägar skall sladdas och fylla på med grus.
Ett nytt avtal skall skrivas med Djurö gräv. Eva sköter förhandlingen.

9.

Hemsidan
Inget nytt

10. Ny transformatorstation vid Lillholmsvägen
Vattenfall vill bygga en ny transformatorstation vid Lillängsvägen och kommer då även
att ersätta en luftledning med en jordkabel. De byter också ut luftledningar till
stormtåliga ledningar. Styrelsen har inga avvikande synpunkter.
11. Vägbelysning vid 4-vägskorsningen
Vi har anmält intresse till Vattenfall för att ordna en vägbelysning vid 4vägskorsningen. Glenn förhandlar.
12. Vattenkvalitet i våra brunnar
Claes Jutner kollar vattenkvalitet och salthalt i våra brunnar.
T.ex. företaget Aqua Complete kan anlitas.
13. Djupa diken
Varje tomtägare ansvarar för sina diken.
14. Nya farthinder?
Ett farthinder har flyttats på Grönängsvägen, men inga nya farthinder inköps.
Vi uppmanar alla att hålla en hastighetsbegränsning på max 30 på våra vägar.
15. Utvärdering av vårens arbetsdag den 18 april
Det var ovanligt få deltagare vid vårens arbetsdag. Det var ovanligt många potthål att
laga som troligen beror på en vinter utan tjäle.
En medlem skadade sig vid nedtagning av ett träd och blev hämtad med
ambulanshelikopter. Han klarade sig utan några men.
16. Midsommar
Midsommar kommer att firas traditionsenligt. Stången pyntas kl 10 och danslaget
kommer kl 14. Ingrid ordnar tillsammans med Christian Giske och Bo Jutner
(lekledare).
17. Kräftfiske
Kräftfiske i Bodatorpsträsket kommer i år att vara tillåtet från fredagen den
14 augusti, kl 18 till söndagen den 16 augusti, kl18. Anmälan för deltagande görs till
Glenn.
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18. Arbetsdag den 19 september
Arbetsdag och stämma kommer att hållas den 19 september
19. Övriga frågor
Medlemsavgifter
Vi blir tyvärr tvungna att höja medlemsavgiften till 1300 kr per år p.g.a. ökade
kostnader. Läggs in i budgeten för beslut på stämman.
Båtplatsavgifter
För att få en mer rättvis debitering av båtplatser skall Hans ta fram en prislista efter
båtens bredd.
Marendagen
Den 18 juli samlas vi för att rensa bort beväxning (algblomning) i vattnet i Maren.
Denna insats räknas då som en arbetsdag. Gitte och Per Bertils är arbetsledare.
15. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde kommer att hållas den 15 augusti, kl 10.00 hos Eva Schöld.
16. Sammanträdet avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.
Bodatorp 2015-05-30

Vid protokollet

Justeras

Glenn Lötberg

Eva Schöld
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