Bodatorps Tomtägareförening
Styrelsemöte 2017-06-06
Plats:
Bodatorpsvägen 4
Närvarande: Bo Jutner, Carina ”Kicki” Lindblom, Birgitta ”Gitte” Fuchs, Hans Andersson,
Ingrid Svensson och Glenn Lötberg.
Joakim Jernberg, och Stefan Persson (del av tid per telefon)
Frånvarande: 1.

Sammanträdet öppnas
Sammanträdet öppnades av Bo Jutner

2.

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

3.

Bryggor och båtplatser
Hans Andersson har träffat Brobergs på Storholmsvarvet och informerat om våra
planer med bryggan som ligger förtöjd vid badberget. Vår plan var att flytta bryggan in
i Maren vid högvatten, men den har blivit så populär som badbrygga att vi undersöker
om den kan ligga kvar. Lantmäteriet har inte utrett vilka som äger marken, men
vattnet äger vi gemensamt med 4st delägare.
Brobergs föreslår att vi kortar av bryggan för att få den i bättre skick. Hans meddelar
att det är möjligt att minska bryggan från 12,5m till 7,5m.
Ingrid påpekar att vi måste kolla med försäkringsbolaget.
Hans Andersson rapporterade 26st lediga på stora bryggan och 2st på lilla bryggan i
Maren, samt 1st på bryggan i Fjällsviksviken.
Hans uppmanar båtägare helt frivilligt att skriva upp telefonnummer för
grannsamverkan på tavlan vid bryggorna.

4.

Installation av fiberkabel
Kicki rapporterade att hon har haft kontakt med ComHem/Fibertjänst och de skall
gräva 50cm djupt i vägbanan. Oklart om hur uppdelningen mellan Fibertjänst och
Bredbandsbolaget kommer att utföras.
ComHem har skickat ett avtalsförslag på markupplåtelse. Joakim och Kicki går
igenom avtalet och skriver under.

5.

Ekonomi
Ingrid rapporterade att alla medlemmar har betalt avgifterna.
Fakturan för vinterväghållning hamnade på 43 000kr.
Vårt bokföringsprogram fungerar inte längre. Mia Wiklund har erbjudit sig att hjälpa till
med bokföringen. Ingrid kontaktar Mia.
Reseräkningar skall lämnas till Ingrid senast den 30/6.

6.

Allmänningar
Mia Wiklund åtar sig att sköta allmänningen vid Maren.
Anna Rosling har lämnat ett förslag att hyra några får för att hålla efter allmänningen
vid den lilla bryggan i Maren.
Beslutas att sly tas bort på ängen med röjsåg vid höstens arbetsdag.

7.

Badplatser
Gitte beställer en livboj till badberget vid Fjällsviksviken.
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8.

Hemsidan
Stefan rapporterade per telefon att hemsidan är uppdaterad och han har ordnat en
möjlighet för utskick till medlemmarna från hemsidan.

9.

Vägar och diken
Kicki rapporterade att sommarunderhåll är planerad för Lillholmsvägen, men nu pågår
Vattenfalls arbete med att gräva ner kablar på den vägsträckan. Beslutas att
underhållet flyttas till nästa år.
Diken och kantskärning i början på Bodatorpsvägen behöver åtgärdas fram till
ledningsgatan.
Beslutas att Bodatorpsvägen grusas med 100 ton i år (1år för tidigt)
Telerör i diket vid Fjällsviksvägen/Grönängsvägen åtgärdas med en vägtrumma samt
grus av Bosse, Glenn och Kicki.
Farthindren är nu monterade efter att vägen är sladdad.
Per Bertils har lämnat ett förslag på att lägga farthinder vid 4-vägs korsningen.
De vägarna tillhör Vägföreningen. Kicki tar upp förslaget med Vägföreningen.

10. Uppdrag från stämman
- Spången över diket vid fotbollsplanen: Utförs vid höstens arbetsdag
- Ta ner träd vid badplats i Fjällsviksviken: Gitte utreder.
- Nät till fotbollsmålen: Bo Jutner undersöker.
11. Midsommar
Bo Jutner har lagat midsommarstången så att den håller i år. En ny stång huggs vid
höstens arbetsdag och läggs upp på tork.
Christian Giske ansvarar för midsommarfirandet. Bo Jutner köper tråd och godis.
Ingrid Svensson ordnar en skylt vid anslagstavlan.
Nedtagning av stången efter midsommar samordnas av Bo Jutner.
12. Kräftfiske
Glenn Lötberg ansvarar för kräftfisket i Träsket och det startar den 11 augusti och
avslutas den 13 augusti.
13. Nästa sammanträde
Nästa styrelsemöte den 13 augusti, kl. 10.00, Bodatorpsvägen 4.
14. Sammanträdet avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.
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Vid protokollet

Justeras

Glenn Lötberg

Bo Jutner
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