Bodatorps Tomtägareförening
Styrelsemöte 2015-08-15
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 hälsade alla välkomna.

2.

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

3.

Bryggor och båtplatser
Stora bryggan i Maren kan renoveras med 2st nya flytkroppar. Styrelsen beslutade
inköpa material och arbetet utförs på arbetsdagen.
Sjösättningsrampen har inte kunnat renoveras p.g.a. högt vattenstånd.
Ett stopp monteras på arbetsdagen
13st lediga platser finns på stora bryggan i Maren och på lilla finns inga lediga.
Omärkta båtar och trailers är uppställda vid Maren, dessa flyttas till
transformatorstationen på arbetsdagen.

4.

Ny brygga i Fjällsviksviken
Vår ansökan om strandskyddsdispens godkändes i juni. Dock krävs även bygglov och
en ansökan har lämnats in till Värmdö kommun.
Vi väntar nu på beslutet om bygglov på nya bryggan. Om vi får det godkänt ökar vi
från 28st platser till ca 42st. Vi har begärt offert från 3st företag på nya bryggan.
Den yttre gamla betongbryggan kan användas i Maren och den inre bryggan kan vi
sälja. Styrelsen kommer att presentera ett förslag till beslut vid årsmötet.

5.

Båtplatsavgifter
Hasse har som förslag på att avgifterna skall baseras på båtens bredd.
Utreds när nya bryggan är klar.

6.

Ekonomi
Vintervägunderhållet blev billigare tack vare den milda vintern.
Utfallet för året blir ca +10 000kr.
De kommande åren kommer att medföra ökade kostnader för våra vägar vilket medför
att vi föreslår vi en höjning av medlemsavgiften i nästa års budget.

7.

Badplatser
Sand behöver fyllas på i Fjällsviksviken till nästa säsong. Beställs med leverans på
pråm.

8.

Vägar och diken
Kicki har gjort en inventering av våra vägar och diken.
En trasig vägtrumma på Marsjövägen bör åtgärdas omgående.
Kantskärning behöver utföras på ca 1km väg. Kostar ca 50 000kr.
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Betr våra diken konstaterades att många är dåligt skötta av berörda tomtägare.
Styrelsen vill på nytt understryka att det är viktigt att alla medlemmar sköter sina
diken, även utanför eventuella staket och häckar, i enlighet med vad som anges i våra
stadgar. Nu när fler bygger om sina avlopp kommer det att bli ett större flöde i våra
diken.
9.

Hemsidan
Kräftfiske är nu upplagt som en flik.

10. Vattenkvalitet i våra brunnar
Claes Jutner kollar vattenkvalitet och salthalt i våra brunnar.
T.ex. företaget Aqua Complete kan anlitas.
11. Rapport från kräftfisket
Det verkar som några har fått många kräftor vid årets fiske, men få har rapporterat till
Glenn hur många det blev. Styrelsen uppmanar alla deltagare att återrapportera så att
tillväxten kan följas upp.
12. Arbetsdag den 19 september
Glenn hyr maskiner, 3st röjsågar
Per Bertils köper ny kedja till vår motorsåg
Eva Schöld, Hasse Andersson och Lars Andersson är arbetsledare
13. Stämma den 19 september
Stämman hålls på fotbollsplanen direkt efter arbetsdagen.
14. Övriga frågor
Midsommar
Glenn skänker ett partytält till nästa års midsommarfirande.
Arbetsdag
Korvkokning har legat på Ingrids ansvar i många år. Inför nästa år vill hon slippa det
och vi söker någon som kan ta över.
Släpvagn
Glenn lägger på ny skiva på flaket till släpvagnen.
15. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde kommer att hållas efter stämman.
16. Sammanträdet avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.
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Vid protokollet

Justeras

Glenn Lötberg

Eva Schöld
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