Bodatorps Tomtägareförening
Styrelsemöte 2016-05-28
Plats:

Hemma hos Glenn Lötberg i Bodatorp

Närvarande: Eva Schöld, Ingrid Svensson, Carina ”Kicki” Lindblom, Kristina Montgomery,
Hans Andersson, Birgitta ”Gitte” Fuchs, Stefan Persson och Glenn Lötberg.
Frånvarande: Joakim Jernberg
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:
3st platser lediga platser på nya bryggan. Vi har nu totalt 115st och 25st lediga.
Hasse försöker att hyra ut till externa båtar i Maren.
Den gamla bryggan ligger nu förtöjd vid badberget till dess det blir högvatten och kan
bogseras till Maren.

4.

Båtplatsavgifter
Styrelsen föreslår att de stora platserna höjs med 25% och små platserna har
oförändrad avgift på 1100kr/år. Tas upp vid höstens stämma.
Externa platser i Maren hyrs ut för 1500kr/år enligt tidigare beslut.

5.

Ekonomi
Ingrid rapporterade att ekonomin ser bra ut. Preliminärt ser det ut så här:
Vinterväg 38 500kr mot budget 55 000kr
Övrigt vägunderhåll 52 300kr mot budget 75 000kr
Båtbryggor 405 000kr som tas från bryggfonden som innehåller 448 000kr
Badplatser 3 400kr mot budget 13 000kr
Allmänningar har inga utgifter
Arbetsdagar 11 000kr mot budget 9 000kr
Medlemsinformation 1 300kr mot budget 2 250kr
10st har missat att betala årsavgiften. Ingrid har skickat flera påminnelser.

6.

Badplatser
Gitte har beställt sand till Fjällsviksviken. Levereras med pråm vid högvatten.
Ordningsregler för barnbadet tas upp i Eva’s sommarbrev.

7.

Vägar och diken
Kicki rapporterade att våra vägar har klarat vintern bra, mycket beroende på att vägen
hyvlades i höstas.
Vändplan vid Maren har fått nytt bärlager som klarar sopbilen mm.

8.

Hemsidan
Stefan reviderar hemsidan angående bryggor och sjösättningsramp.
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9.

Vattenkvalitet i våra brunnar
Kristina har undersökt hur vi går till väga för att ta prover på våra 11st brunnar.
Proverna skall lämnas in i Gustavsberg samma dag som de tas och kan endast
lämnas en dag i vecka. Kostnaden är 1449kr/test, men vi får 10% rabatt, samt en
startavgift på 249kr. Kommunen vill gärna få resultaten från provtagningen.
Kristina och Joakim tar prover i våra 11st pumpar under sommaren.
Våra medlemmar erbjuds samma rabatt.

10. Midsommar
Christian Giske och Ingrid Svensson ordnar midsommarfirandet.
Folkdanslaget kommer även i år och Bosse Jutner är lekledare.
11. Bygglovsremiss
Bodatorp 2:12 (Bodtorpsvägen 34) har ansökt om att bygga en terrass och en inbyggd
altan som är ca 10% över byggbestämmelser
Styrelsen har inget att invända mot denna ansökan.
12. Kräftfiske
Årets kräftfiske hålls helgen 5-7 augusti Glenn skickar ut en inbjudan.
13. Övriga frågor
Grannsamverkan
2st områden saknar kontaktperson.
Hasse är kontaktperson vid 4-vägs korsningen
Margot Nyberg tillfrågas för södra området.
Glenn utsågs till kontaktperson för norra området.
Claes Stjernström är kontaktperson hos Polisen. claes.stjernstrom@polisen.se
Skrotbilar på tomter
Gamla skrotbilar uppställda på riskerar att läcka ut skadliga ämnen och styrelsen
uppmanar berörda tomtägare att transporterar bort dem.
Medlemsregister
Uppdatering av medlemsregister. Medlemmar uppmanas att meddela nya uppgifter.
Riven brygga
Stefan tar bort den rivna bryggan som ligger i Fjällsviksviken och får en arbetsdag.
Rensning av sly
Gitte tar bort sly vid Maren och får en arbetsdag.
Bredband
Telia har dragit in erbjudandet att leverera bredband till vårt område. Nu har en ny
leverantör ”Fibertjänst” börjat att bearbeta vårt område.
14. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde kommer att hållas lördagen den 27 augusti, kl 10.00,
hos Gitte på Marsjövägen.
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15. Sammanträdet avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.
Bodatorp 2016-05-28

Vid protokollet

Justeras

Glenn Lötberg

Eva Schöld
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