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Styrelsemöte 2016-08-27 
 
Plats:   Hemma hos Birgitta Fuchs i Bodatorp  
 
Närvarande: Eva Schöld, Ingrid Svensson, , Kristina Montgomery, Hans Andersson, 

Birgitta ”Gitte” Fuchs, Joakim Jernberg och Glenn Lötberg. 
 
Frånvarande:  Stefan Persson och Carina ”Kicki” Lindblom 
 
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: 
1st ledig plats på nya bryggan. Hasse kontaktar de båtägare som inte använt sina 
platser den här säsongen. 
Vi har nu totalt 115st och 24st lediga. 
Båtar som legat upplagda vid Maren i sommar debiteras 300kr. 
Klippning av uppläggningsplatsen har inte fungerat i sommar. 
Glenn begär en offert från Vattenfall på att dra ner el till nya bryggan. 
 

4.  Ekonomi 
Vårt bokföringsprogram är nedlagt av företaget vilket medför att Ingrid inte kan skriva 
ut rapporter mm. Revisor har gjort revision direkt på datorn. 
Ingrid rapporterade att ekonomin ser bra ut.  
10st har missat att betala årsavgiften. Ingrid har skickat flera påminnelser. 

 
5.  Badplatser 
 Badet i Fjällsviksviken har fått ny sand, 16m3 
 Alen vid Fjällsviksviken behöver beskäras. Utförs på vårens arbetsdag. 
 
6.  Vägar och diken 

Kantskärning har utförts på Grönängs- och Marenvägen. 
Vattenfall kommer att gräva ner elledningar längs Lillholmsvägen. Vi ersätts med 
5909kr. 
 

7.  Hemsidan 
Inget nytt 

 
8.  Vattenkvalitet i våra brunnar 

Kristina och Joakim har tagit vattenprover i våra brunnar. 
5st är otjänliga p.g.a. höga blyhalter, 2st har anmärkningar, 2st trasiga pumpar. 
2st är helt utan anmärkning. 
Varningsanslag sätts upp på de pumpar som är otjänliga. 
 

9.  Höstens arbetsdag den 17 september 
 Arbetsledare vid höstens arbetsdag: 
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 Fotbollsplanen: Eva Schöld 
 4-vägskorsningen: Hans Andersson 
 P-plats Lillholmsvägen: Lars Andersson 
 
 Ingrid kokar korv och serverar och Glenn hyr 2st röjsågar 
 
10.  Inkomna motioner 
 Detta är styrelsens kommentarer till inkomna motioner:  
 
 Motion 1, Befrielse från arbetsdag p.g.a. ålder 

Styrelsen tycker att ålder är ett trubbigt verktyg för att bedöma människors fysiska 
förutsättningar. Många ägare består dessutom av flera personer i olika åldrar. Det 
ankommer dock på föreningen att se till att det finns arbetsuppgifter som möjliggör 
deltagande för alla medlemmar, även för den som är äldre. Styrelsen föreslår att 
stämman avslår motionen. 

 
 Motion 2, Lekplats och utomhusgym 

Styrelsen befarar att anlägga en lekplats och ett utegym innebär ett stort 
säkerhetsansvar som vi har svårt att klara av. Styrelsen föreslår att stämman avslår 
motionen. 
  

11.  Stämman den 17 september 
Stämman hålls på fotbollsplanen. 
 

12.  Grannsamverkan 
Hans Andersson är kontaktperson vid 4-vägs korsningen 
Margot Nyberg tillfrågas för södra området 
Glenn Lötberg är kontaktperson för norra området 
Claes Stjernström är kontaktperson hos Polisen. claes.stjernstrom@polisen.se 
 

13.  Skrotbilar på tomter 
Joakim skriver ett brev till berörda tomtägare. 
 

14.  Övriga frågor 
 
Årets kräftfiske 
Glenn rapporterade att det inte kommit in så många fångstrapporter, men de som har 
kommit visar att årets fiske är ungefär som året innan. Det fångades ovanligt många 
stora kräftor i år. Slutsatsen blir att fisket kan fortsätta även nästa år. 
 
Mobilt gupp 
Vi uppmanar Vägföreningen att lägga ett mobilt gupp tvärs över 4-vägskorsningen 

 
Diken 
Joakim skriver ett brev till tomtägare som inte sköter sina diken. Vegetationen får inte 
hindra vattnet. De diken som ligger på allmän mark rensas på arbetsdagen. 
 
Hundbad 
Ett förtydligande på badförbud för hundar är att det gäller våra två badplatser med 
sandstrand och i övrigt gäller att vi visar hänsyn mot varandra. 

mailto:claes.stjernstrom@polisen.se


Bodatorps Tomtägareförening  

 3  

 
14.  Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde kommer att hållas efter stämman den 17 september. 
 

15.  Sammanträdet avslutas 
Sammanträdet förklarades avslutat. 
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Vid protokollet Justeras 
 
 
Glenn Lötberg Eva Schöld 


