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Styrelsemöte 2011-02-01 
 
Plats:   Hemma hos Ingrid Svensson i Solberga 
 
Närvarande: Eva Schöld, Henrik Lamm, Ingrid Svensson, Sophie Björk och  
 Glenn Lötberg. 
 
Frånvarande: Birgitta Fuchs och Christer Nilsson 
 
 
1.  Sammanträdet öppnas 

Sammanträdet öppnades av Eva Schöld 
 
2.  Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom. Kvarstående frågor tas upp på dagens möte. 
 
3.  Arbetsgruppen för kanalen till Maren 

Vi har fått ett beslut från Länsstyrelsen att vi inte får muddra kanalen p.g.a. det skulle 
påverka föryngringen av fisk, samt att det är stor risk att bottensediment med TBT 
(tributyltenn) exponeras och sprids. 
Beslutet kan överklagas, men styrelsen beslutar att avstå från det. 

 
4.  Arbetsdag den 16 april 

Christer Nilsson ordnar med redskap och transport, samt är arbetsledare. 
Christer kontaktar de övriga arbetsledarna, Hans Andersson och Lars Andersson, för 
att planera antal röjsågar mm. 

 
5.  Rapport från bryggansvarige 

Henrik Lamm utför en inventering av båtplatser vid stora bryggan i Maren för att 
optimera utnyttjandet. Eventuellt behöver någon byta plats. 
Tre båtar står i kö för en plats vid bryggan i Fjällsviksviken. 
Henrik Lamm behöver få uppgift om båtars bredd, djup och modell. 
 
Vi har hyrt ut två vinterplatser vid gamla transformatorstationen. 

 
6.  Rapport från vägansvarige 

Vid inventering av våra vägar har inte anmärkningar med fet stil åtgärdats  
på många år. Dessa bör maskingrävas. 
Sophie Björk har en dialog med vägföreningen om samarbete vid upphandlingar mm. 
 
Sophie Björk får i uppdrag att ta kontakt med ägarna till Tranviks gård för att påtala att 
passagen skall hållas öppen för såväl gående som cyklister. 
 
Henrik Lamm är vår kontaktman till Djurö Gräv vid frågor om vinterunderhållet. 

 
7.  Rapport från ansvarige för badplatser 

Sand till Fjällsviksviken är beställd. 
En ny badstege inhandlas till flotten i Fjällsviksviken. Monteras innan badsäsongen 
inleds. 
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8.  Rapport från kassören 

Vi ligger inom budgen, men har ännu inte sett hur mycket vinterunderhållet kommer 
att kosta. 

 
9.  Nästa medlemsbrev 

Följande tas upp i nästa medlemsbrev: 
Båtplatser 
Båtstorlek och modell 
Båtgästplats 
Sommaravgift, skall anmälas till Henrik 
Avslag på muddring av kanalen 
Egna diken 
Arbetsdag 
 

10.  Förvaring av miljöfarligt gods på tomten 
Styrelsen har uppmärksammats av medlemmar i föreningen att det har ställs 
upp ett flertal bilar på en tomt som kan utgöra ett miljöhot och förstör vår idyll i 
området.  
I våra stadgar står det att föreningen skall främja intressen som är 
gemensamma för medlemmarna i deras egenskap av fastighetsägare. Att ställa 
upp bilar på tomt främjar knappast det. 
 

11.  Övriga frågor 
Ny webplats har utvärderats av Henrik, men den var inte bättre än den vi har. 

 
12.  Nästa möte 

Nästa styrelsemöte hålls hos Henrik Lamm den 28 maj, kl 10.00 
 
Möte med utskick av medlemsbrev mm hålls hos Glenn Lötberg den 24 mars, kl 17.00 
Berör endast Eva och Ingrid. 
 

13.  Mötet avslutas 
Mötet förklarades avslutat. 

 
Nacka 2011-02-01 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Glenn Lötberg Eva Schöld 


