Bodatorps Tomtägareförening
Styrelsemöte 2013-03-25
Plats:
Bodatorpsvägen 4
Närvarande: Bo Jutner, Carina ”Kicki” Lindblom, Birgitta ”Gitte” Fuchs, Hans Andersson,
Ingrid Svensson och Glenn Lötberg.
Frånvarande: Joakim Jernberg och Stefan Persson
1.

Sammanträdet öppnas
Sammanträdet öppnades av Bo Jutner

2.

Ekonomi
Ingrid gick igenom några poster i redovisningen;
- Övrigt vägunderhåll kostade 66 000kr (budget 70 000)
- Vägverket gav oss bidrag på 8 000kr (budget 12 000)
- Kassan innehåller 350 000kr
Ingrid anmälde att hon kommer att avgå som kassör vid nästa stämma och föreslår att
bokföringen läggs ut på en bokföringsbyrå för att avlasta nästa kassörs uppgifter.
Valberedning letar efter en ny kassör.

3.

Arbetsdag den 28 april
Hans och Bo går runt området under påsken och inventerar vad som behöver göras
på arbetsdagen.
Följande uppgifter finns för arbetsdagen:
- Rensa ängen vid Maren från sly
- Montera nya nät i målen på fotbollsplanen
- Bygga en spång över diket för stigen mot ”hundbadet”. Glenn köper virke
- Montera 3st bänkar. Hans köper bänkar och ordnar en bergborr
- Lägga ut sand vid badplatserna
- Lägga ut farthinder om vägen är lagad och sladdad
- Gitte ordnar korv och dricka
Arbetsledare vid arbetsdagen:
4-vägs korsningen: Hans Andersson
Parkeringen Fjällsviksviken: Vakant
Fotbollsplanen: Eva Schöld

4.

Gallring på allmänningar
Gallring av stora träd på våra allmänningar behöver göras på några ställen.
Frågan bordläggs till stämman.

5.

Bygglov för Lillholmsvägen 4
Styrelsen beslutade att inte ha några invändningar på bygglov för Lillholmsvägen 4.

6.

Kantklippning vid våra vägar
Kicki inventerar var vi måste ta ner större buskar/träd i dikena innan kantklippning kan
utföras.

7.

Badstege vid bryggan i Träsket
Gunilla Jernberg tillfrågas om lämplig lutande modell för bryggan i Träsket-.
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8.

Installation av fiberkabel
Kicki rapporterade att Fibertjänst planerar att bli klara i vår med fiberkabelinstallationen.
Fibertjänst skall återställa våra vägar mm till samma skick som innan grävningen
påbörjades. Kicki bevakar.

9.

Vattenfalls arbete vid ängen intill Maren
Vattenfalls entreprenör Abeka har orsakat stora skador på marken när nya
luftledningar har monterats. Dessa skall återställas av Abeka.

10. 4-vägs korsningen
Förslaget att montera en spegel vid 4-vägs korsningen är OK för vägföreningen. Vi
meddelar var den skall sitta och de monterar.
11. Midsommar
Ansvarig för det traditionella midsommarfirandet är Christian Giske och han sätter
även upp en skylt vid 4-vägs korsningen. Bo Jutner ordnar med godis och är även
lekledare.
12. Diken
Konsult Lars-Åce Holm kommer att lämna pris på att inventera våra diken.
En grupp bildades för att jobba med dessa frågor. Bosse, Hasse och Kicki ingår i
gruppen.
Vid Marenvägen beslutades att 3st vägtrummor byts ut för att undvika översvämning.
13. Nästa sammanträde
Inbokade styrelsemöte; 2018-06-10, kl. 10.00 och 2018-08-19, kl. 10.00
14. Sammanträdet avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.
Bodatorp 2018-03-25

Vid protokollet

Justeras

Glenn Lötberg

Bo Jutner
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