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Styrelsemöte 2016-03-16 
 
Plats:   Hemma hos Ingrid Svensson i Solberga  
 
Närvarande: Eva Schöld, Ingrid Svensson, Carina ”Kicki” Lindblom, Kristina Montgomery,  
 Hans Andersson, Joakim Jernberg och Glenn Lötberg. 
 
Frånvarande:  Birgitta ”Gitte” Fuchs och Stefan Persson 
 
1.  Sammanträdet öppnas 

Sammanträdet öppnades av Eva Schöld 
 
2.  Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes. Kvarstående frågor tas upp i dagens möte. 
 

3.  Bryggor och båtplatser 
Hans Andersson rapporterade att den nya bryggan nu är klar. Den höga gamla 
bryggan har sålts för 20 000kr. I väntan på högvatten för att bogsera den låga gamla 
bryggan i Maren har den förtöjts tillfälligt vid badberget och kan användas som 
badbrygga.  
Bommar skall monteras på vårens arbetsdag. 
Hans, Glenn och Lars Andersson bildar en grupp för att göra indelningen av 
båtplatser. 

 
4.  Ekonomi 

Ingrid rapporterade att föreningens ekonomi följer budget. 
Några kostnader under året: 
Ny brygga: 375 000kr 
Sommarväghållning:  48 000kr 
Vinterväghållning: faktura har inte kommit 
Kostnad för arbetsdagar ligger över budget 
Nya priser på båtplatser vid nya bryggan tas upp nästa stämma. 

 
5.  Badplatser 

Gitte beställer sand till barnbadet och en säck till Träsket. 
 
6.  Vägar och diken 

Kicki rapporterade att en sommarvattenledning har gott av, när ett stopp/ 
översvämning i vägtrumma vid Lillholmsvägen 25, åtgärdades. Ett rör har nu lagts 
under vägen för vattenledningen. Kicki kontaktar berörd tomtägare. 
Djurö Gräv har nu hyvlat alla våra vägar med väghyvel. 
Grönängs- och Marenvägen kommer att grusas och kantskäras i sommar enligt 
avtalet. 
 

7.  Hemsidan 
Stefan haruppdaterat hemsidan. 
Anmälningsblankett för nyinflyttad saknas på hemsidan. 
Den nya styrelsen skall komma läggas upp på hemsidan.  
En länk på hur hjärt- och lungräddning utförs läggs upp. 
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8.  Vattenkvalitet i våra brunnar 
Kristina  och Joakim tar prover i våra pumpar och lämnar till lab. 
 

9.  Helikopterlandningsplats (uppdrag från stämman) 
Sjukvårdspersonalen vill kunna landa så nära som möjligt till patienten, så de ser 
inget behov av någon ny permanent plats. 
Elledningar längs vägar kan förses med reflexer för att underlätta landning i mörker. 
Vi kan även sätta reflexer på fotbollsmålen. 
Styrelsen beslöt att inte beställa en hjärtstartare p.g.a. att den måste förvaras 
inomhus och torrt. 
 

10.  Tillfällig genomfart över allmänning 
Styrelsen godkände tillfällig genomfart över allmänning vid Grönängsvägen 24 p.g.a. 
avloppsarbete. Tomtägaren skall återställa diket så att vattnet rinner iväg åt rätt håll. 

 
11.  Bygglov och startbesked för nätstation 

Glenn skickar ett godkännande till Vattenfall. 
 

12.  Anhållan om att bygga ett garage ca 3m från föreningens mark 
Tranviksvägen 4: Tomtägaren vill bygga ett Attefalls-garage mindre än 4,5m från 
tomtgränsen. Styrelsen beslutar att godkänna att garaget byggs minst 3m från 
tomtgräns. 
 

13.  Anhållan om att ta ner några skymmande träd på föreningens mark 
Tomtägaren på Grönängsvägen 19 har ansökt om att ta några skymmande träd. 
Styrelsen beslutar att 2st granar får tas ner på föreningens mark. 
 
Några träd har olovligt tagits ner vid Lillholmsvägen. Utredning pågår. 
 

14.  Vårens arbetsdag den 23 april 
2 st röjsågar skall hyras på Värmdö Järn och Maskin. Glenn bokar och hämtar. 
Eva Schöld är arbetsledare vid fotbollsplanen 
Hans Andersson är arbetsledare vid 4-vägskorsningen 
Lars Andersson vid parkeringen till Fjällsviksbryggan 
Birgitta köper olja till bryggor och utemöbler. 
Montering av Y-bommar på nya bryggan 
Ta bort tillbyggnaden badbryggan och rensa den från förtöjningar mm  
Rester av sjösättningsrampen rivs och körs till ÅVC 
Pottlagning av våra vägar. Kicki beställer två säckar grus och saltsäck. 
Röjning av stigar, diken mm 
Eldning, om vädret tillåter 
Frivillig sökes för att koka korv och servera på 3st platser. 

 
15.  Midsommar 

Christian Giske ordnar midsommarfirandet. Han behöver hjälp med en person till. 
Bosse Jutner är lekledare. 
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16.  Övriga frågor 
 
Lägga båt på svaj 
Lili Päiviriinta har frågat om hon kan lägga sin nya båt på svaj. Vi har tyvärr ingen 
möjlighet att erbjuda det.  

 
Nya ägare 
3st fastigheter har bytt ägare under hösten/vintern 

 
17.  Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde kommer att hållas lördagen den 28 maj, 2016,  
kl 10.00, hos Glenn Lötberg på Grönängsvägen 20 i Bodatorp. 
 

18.  Sammanträdet avslutas 
Sammanträdet förklarades avslutat. 

 
Solberga 2016-03-16 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Glenn Lötberg Eva Schöld 


