Bodatorps Tomtägareförening
Styrelsemöte 2012-09-01
Plats:
Hemma hos Bertil Håård i Bodatorp
Närvarande: Eva Schöld, Ingrid Svensson, Bertil Håård, Henrik Lamm, Birgitta Fuchs och
Glenn Lötberg.
Frånvarande: 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.

Vägar, plogning och halkbekämpning
Avtalet med Djurö gräv går ut den 30 september. Bertil förhandlar med Djurö gräv om
vissa förändringar vid en ev. förlängning av avtalet.
Bodatorpsvägen grusades i sommar.
Samordning mellan den särskilt utsedda väggruppen och vägansvarige i styrelsen
diskuterades och tas upp på stämman.

4.

Hemsidan
Hemsidan är uppdaterad med de senaste protokollen.
En tomtkarta över vårt område läggs in på hemsidan.

5.

Bryggor, möjlig utbyggnad, bojar mm
Extern uthyrning av båtplatser har inte utförts p.g.a. att de lediga platserna saknar boj.
Bojstenar, kätting och boj anordnas på höstens och vårens arbetsdagar.
De två gästbojarna flyttas till externa platser och gäster får ligga med ankare.
Omflyttningar har utförts på Fjällsviksbryggan för att optimera platserna.
Nya platser vid Fjällsviksbryggan avvaktas p.g.a. många lediga platser i Maren.
Långa bryggan i Maren behöver justeras p.g.a mycket svaj.

6.

Ekonomi
Efter den snöfattiga vintern så är föreningens ekonomi bra.
Upprustningen av barnbadet i Fjällsviksviken kostade ca 50 000kr (sand i två
omgångar, anläggningsarbeten, matta mm). Kostnaden togs från överskottet från den
milda vintern, samt 5000kr från sandfonden.
Kostnaden för vår försäkring ligger över budget p.g.a. att försäkringsbolaget har
ändrat från brutet räkenskapsår till kalenderår.

7.

Telemast
Vi har överklagat bygglovet för en telemast intill vårt område. Inget besked har ännu
kommit från Länsstyrelsen.

8.

Medlemskatalog
En ny medlemskatalog är nu klar och skickas till medlemmar utan e-post med post
och till övriga med e-post.
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9.

Badplatser
Badet i Fjällsviksviken är nu renoverat och utvidgat. Mycket uppskattat av sommarens
badare. Vi fortsätter att utreda om badet kan förbättras ytterligare. Badflotten tas upp
på arbetsdagen för renovering.
Sand fylls på vid badet i Träsket. Undersöks om det går att vidga den lilla stranden
genom att ta bort vass och lägga ut markduk samt mer sand.

10. Möjligheter till seniorbad vid Träsket
Ingrid och Eva har undersökt möjligheter att förbättra tillgängligheten för äldre
badande i Träsket och har inte kommit fram till någon bra lösning då det gäller badet
vid berget/flytbryggan som inte behöver ett ingrepp i berget. Den lilla sandstranden vid
det andra av Träskets badplatser lämpar sig dock väl även för äldre personer.
11. Utökning av badplats i Träsket
En rotvälta har gjort det svårt att bada vid klippan till höger om barnbadet och därmed
har trycket ökat avsevärt på Träskets övriga bad. Ett förslag har kommit från
Sandberg och Öhman på att göra ett trädäck med en badstege.
Styrelsen är positiv till den föreslagna konstruktionen eftersom det skulle återställa ett
badställe som försvunnit i Träsket och som medfört att belastningen på övriga
badställen ökat mycket. Styrelsen avstyrker dock en trappa vid berget. En sådan
innebär alltför stor inverkan på miljön. Styrelsen undersöker kostnaden inför stämman.
12. Kräftfiske
Kräftfisket i Bodatorpsträsket leddes av Mats Börjeson den 10-12 augusti och det blev
lyckat med ca 100 st stora kräftor fångade.
Mats genomför ett provfiske i höst och skriver en rapport.
13. Arbetsdagen den 22 september
Ingrid har inte möjlighet att ställa upp som korvkokare i höst och ingen ersättare har
anmält sig. Därför beslöts att korv och dricka serveras kl 12.30 vid stämman
(stämman börjar kl 13.00).
Arbetsledare blir:
Vid fotbollsplanen: Eva Schöld och Glenn Lötberg
4-vägskorsningen: Lars Andersson
Parkering till Fjällsviksviken: Bertil Håård
Glenn hyr en motorsåg och en röjsåg.
Bl.a. skall följande utföras:
En ny midsommarstång huggs och barkas.
Röjning av vass i Träsket
Diket mot Träsket skall röjas
Målning av föreningens pumpar i tre arbetsgrupper
Bojstenar ordnas för externa båtplatser
Rensning av sly och träd på hundberget mm
14. Stämman den 22 september kl 13.00
Stämman hålls i Birgitta Fuchs trädgård och om det blir regn blir i Skyttepaviljongen
kl 13.00 den 22 september. Korv och dricka serveras vid 12.30
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Inga motioner har inkommit utöver medlemsförslaget rörande badet i Träsket.
15. Vägbulor på Lillholmsvägen
Förslag på 2 st vägbulor på Lillholmsvägen har kommit från boende. Styrelsen anser
att vi bör vara återhållsamma med fler vägbulor och tycker inte det är motiverat m h t
att förslaget avser den del som är en återvändsväg. Styrelsen uppmanar dock alla att
respektera fartgränsen inom hela området.
16. Räcken på bron över kanalen
Medlemmar har framfört önskemål om att sätta upp räcken på bron över kanalen.
Bron tillhör inte föreningen, så vi lämnar önskemålet utan åtgärd.
17. Båtstölder
3 st båtar har stulits från Fjällsviksbryggan, varav en har återfunnits.
Ett förslag på åtgärd för att försvåra för stölder är att borra hål i bryggan för
låskättingar eftersom ringarna på bryggan är den svaga punkten.
18. Uppdatering av e-post adresser
Ett flertal medlemmar har bytt e-post adress men inte meddelat styrelsen om detta.
Alla uppmanas att lämna aktuell e-post adress. Vid kommande utskick kommer inte
medlemmars adresser att synas.
19. Övriga frågor
Diken
Styrelsen uppmanar alla medlemmar att sköta sina diken.
Träsket
OBS att ingen båtmotor får användas i Bodatorpsträsket!
Grannsamverkan
Håkan Andrén är kontaktman för Grannsamverkan på södra sidan.
Kontaktman för norra sidan sökes.
Kontaktman för båtsamverkan är Eyvind Irestig.
Midsommar
Årets midsommarfirande blev välbesökt och uppskattat. Folkdanslaget har aviserat att
de inte kan komma nästa år. Förslag på ersättare sökes.
Träd på allmänning
OBS att nedtagning av träd på allmänning absolut inte är tillåtet utan särskilt tillstånd
från styrelsen. Sker detta utan tillstånd kan det leda till polisanmälan.
20. Nästa möte
Konstituerande styrelsemöte hålls den 22 september efter stämman.
.
Nacka 2012-09-01
Vid protokollet

Justeras

Glenn Lötberg

Eva Schöld
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