Bodatorps Tomtägareförening
Styrelsemöte 2013-08-28
Plats:

Hemma hos Eva Schöld i Bodatorp

Närvarande: Eva Schöld, Bertil Håård, Christin Grubb, Birgitta Fuchs,
Ingrid Svensson, Ove Sundman, Stefan Persson och Glenn Lötberg.
Frånvarande : -

1.

Sammanträdet öppnas
Sammanträdet öppnades av Eva Schöld

2.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med följande tillägg:
- Badplatser
- Passage vid Tranvik flyttas till ”Inkomna motioner”

3.

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom. Kvarstående frågor tas upp på dagens
möte

4.

Vägar
Grönängsvägen har i sommar fyllts på med grus enligt underhållsplanen.
Vägarna är i gott skick, förutom ”tvättbräda” i början på Grönängsvägen och
några potthål. Den torra sommaren har varit bra för våra vägar.
Det kvarstår att röja fritt utrymme vid sidan av vägen som Vägverket kräver.
Bertil undersöker möjlighet att använda samma entreprenör som
vägföreningen.

5.

Bryggor
En dykare har kollat bryggorna i Fjällsviksviken och de är i gott skick.
Gästbojen har justerats och kättingen har förlängts.
Ove och Eva undersöker möjligheter att bygga ut bryggan i Fjällsviksviken.
Eftersom bojflotten är i dåligt skick och används sällan, beslutades det att den
skall skrotas på höstens arbetsdag.
Omärkta båtar på uppläggningsplatsen vid Maren skall polisanmälas.

6.

Ekonomi
Ingrid gick igenom den ekonomiska redovisningen för 2012/2013, samt förslag
till budget för 2013/2014. Styrelsen beslutade att lägga fram dessa till
stämman.
I övrigt så följer vi budgeten.

7.

Uppföljning av midsommarfirandet
Midsommar firandet blev lyckat även i år. För att underlätta resande av stången
skall den kapas på både höjden och bredden. Rep och stöttor skall skaffas till
nästa år för att underlätta resandet av stången.
Stefan undersöker om vår ljudanläggning kan användas nästa år.
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8.

Badplatser
Sand kommer att fyllas på i Fjällsviksviken nästa år.

9.

Utökad badplats/brygga vid Träsket
Badstranden i Träsket har breddats och en markduk har lagts ut. Sand har
kärrats från vägen.
En snickare har byggt trädäcket vid Träsket. Mycket snyggt och uppskattat.
Ett räcke har också byggts för att göra det lättare att gå på flytbryggan vid
berget i Träsket.

10. Kräftfisket
Kräftfisket gav lite mindre fångst i år, troligen pga att de höll på och ömsade
skal enligt experterna. Ett provfiske görs sista helgen i augusti.
7 st fastigheter deltog i fisket i år.
11. Höstens arbetsdag
Arbetsledare blir Bertil Håård, Lars Andersson, Eva Schöld och Glenn Lötberg.
Följande skall bl.a. utföras:
- Riva dansbanan vid fotbollsplanen
- Ta bort rishög och utemöbler på norra sidan av Träsket
- Ny spång till trädäcket vid Träsket
- Ta bort två träd vid trädäcket
- Rensa stigen mot Skolträsk
- Ta bort träd som fallit över kanalen
- Måla pumpar en andra gång
- Byta rostiga lock på några pumpar
- Göra stigen till badet i Fjällsviksviken jämnare
- Elda rishögar
- Laga potthål
12. Passage vid Tranviks gård
Bertil redogjorde för vad som hänt under sommaren. En pojke har blivit
hundbiten och en polisanmälan har gjorts mot ägaren av Tranvik.
Bertil försöker att få kontakt med ägaren och diskutera vår rätt att passera
gården. Det är vägföreningen som formellt driver frågan eftersom det är en
anslutning till deras väg, men vi har ett gemensamt intresse i att få denna fråga
löst.
11. Jakt
Inget rådjur har skjutits under året.
12. Nedskräpning vid korsningen Fjällsviksv/Grönviksvägen
Wadeborns har lovat vid ett flertal tillfällen att ta bort skräpet, men inget händer.
13. För- och nackdelar med avgiftsbefrielse 80+
Styrelsen avstyrker förslaget med en åldersgräns för deltagande i
föreningens arbetsdagar. Ålder är ett väldigt trubbigt instrument för att
bedöma människors fysiska förutsättningar. Många ägare består
dessutom av flera personer i olika åldrar. Det ankommer dock på
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föreningen att se till att det finns arbetsuppgifter som möjliggör
deltagande för alla medlemmar, även för den som är äldre.
Eva upplyste om att sjukdom inte är en anledning till avgiftsbefrielse
enligt våra stadgar.
14. Höstens stämma
Gitte kommer troligen att vara bortrest vid stämman och då håller vi istället till
vid fotbollsplanen. Vi sätter upp några partytält och tar med stolar. Uppmanar
även att medlemmar tar med sig egen stol.
15. Inkomna motioner till stämman
En motion har inkommit och den gäller Tranviks gård. Styrelsen bifaller
motionen.
Styrelsen skriver även en egen motion angående möjligheten att stycka av
allmänning till tomtmark.
16. Övriga frågor
17. Nästa möte
Stämman hålls den 21 september och direkt därefter har vi ett konstituerande
styrelsemöte.
18. Sammanträdet avslutas
Sammanträdet förklarades avslutat.
Bodatorp 2013-08-28

Vid protokollet

Justeras

Glenn Lötberg

Eva Schöld
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