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Styrelsemöte 2014-08-31 
 
Plats:   Hemma hos Eva Schöld i Bodatorp 
 
Närvarande: Eva Schöld, Ingrid Svensson, Ove Sundman, Birgitta Fuchs, Stefan 

Persson och Glenn Lötberg. 
 
Frånvarande: Bertil Håård och Christin Grubb.  
 
 
1.  Sammanträdet öppnas 

Sammanträdet öppnades av Eva Schöld 
 
2.  Godkännande av dagordning 

Utskickad dagordning godkändes med följande tillägg: 
- Midsommar 
- Kräftfiske 
- Avtal med Vattenfall 
- Loppmarknad 
- Askdöd 
- Hemsidan 

 
3.  Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och kvarstående frågor tas upp i dagens protokoll 
 

4.  Vägar och diken 
 Kontroll av diken skall utföras av Bertil och Eva. Varje tomtägare är enligt våra  

stadgar skyldig att sköta sina diken och det är viktigt att inte sly och annan tät    
växtlighet förhindrar genomströmning av vatten nu när höstregnen närmar sig. 
Rolf Höjer kommer att ta bort grenar på träd längs vägen i september, så att vi 
uppfyller Vägverkets krav. 
Lillholmsvägen skall kompletteras med grus. 
2 säckar grus till lagning av potthål beställs 
Stigar till badplatsen och bryggan i Fjällsviksviken förbättras för barnvagnar mm 

 
5.  Bryggor 
 Marenbryggan är i dåligt skick. Ove kontaktar en bryggexpert och frågar om man kan 

göra någon ”enkel åtgärd” för att räta upp bryggan med t ex nytt flytblock. 
 Sjösättningsrampen har körts sönder p.g.a. för tung båt.  
 Nytt virke spikas på rampen. En gallerdurk monteras för skydda virket.  
 Maxvikt på båt och trailer är 700kg för att rampen skall hålla. 
 Båtar på uppläggningsplatsen vid Maren som inte är märkta kommer att flyttas och 

polisanmälas. Båt kan lösas ut mot en avgift om ägaren anmäler sig. 
 De båtar som legat under sommaren skall enl stämmans beslut betala 300 kr. 
 Förhandlingar pågår med markägare vid Fjällsviksviken om att få bygga fler båtplatser 
  
6.  Ekonomi 

Ekonomisk redovisning presenterades av Ingrid. Utfallet blev 16 052kr. 
Budgetförslaget för 2014-15 fastställdes inför behandling på stämman. 
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7.  Badplatser 
 En säck med sand beställs till badplatsen i Träsket för täcka över duken. 
 En ny badstege har inköpts och monterats på flotten i Träsket. 
  
8.  Tomtgränser mot nya tomter bakom Tranviksvägen 

Nya tomtgränser vid Tranviksvägen har undersökts och de ser ut att stämma med 
tomtkartan. 

 
9.  Höstens arbetsdag 

Arbetsledare: Eva o Glenn (fotbollsplanen), Ove/Bertil (Lillholmsvägen), Hans 
Andersson (Fyrvägskorset) 
Glenn hyr röjsågar. Bl a skall: 
Diken på allmänningar rensas 
Potthål lagas. Glenn håller med bil 
Några pumpar skall målas 
Ett nedtaget träd vid Bodatorpsvägen 3 skall tas bort. Medlemmar som vill hämta 
veden kan göra det innan arbetsdagen. 
Flytta rishög vid fotbollsplan och ev elda upp den 
Rishög på norra sidan av Träsket tas bort 
Sjösätta föreningens aluminiumbåt i Träsket 
Stig från Marsjövägen till Högbena rensas 
Vass klipps i Maren 
Flytande ö i Träsket flyttas till en vik 

 
10.  Stämman 
  Inga motioner har inkommit 

Stämman hålls på fotbollsplanen. Vid helt otjänligt väder hålls den hos Gitte Fuchs. 
Sedvanlig förtäring kommer att serveras där stämman hålls, dvs fotbollsplanen. 
 

10.  Övriga frågor 
  Midsommar 

Sedvanligt midsommarfirande var välbesökt och uppskattat trots ’regntunga skyar’ på  
fotbollsplanen. 

 
  Kräftfiske 
 Vid årets kräftfiske deltog 6 st fastigheter och ca 50 st kräftor fångades. 
 Det har förekommit tjuvfiske under andra tider, vilket inte är tillåtet. 
 
 Avtal med Vattenfall 
 Ett kabelarbete kommer att utföras av Vattenfall längs vägen till varvet. 
 Vi får en ersättning på 1400kr 
 
 Loppmarknad 
 Första fina dagen i sommar hölls Loppis på fotbollsplanen. 14 st bord ställdes upp. 
 Bör bli en årlig tradition. Datum bestäms senare. 
 
 Askdöd 

En svampsjukdom har angripit askar i vårt område, bl a vid badet i Träsket. Den är 
vanlig på flera håll i Sverige och Värmdö men behöver inte innebära att träden dör 
helt. 
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 Hemsidan 
 Hemsidan har uppdaterats av Stefan med bl.a. nya bilder. 
  
11. Nästa möte 

Nästa sammanträde blir stämman och konstituerade styrelsemötet den 20 september. 
 

12.  Sammanträder avslutas 
Sammanträdet förklarades avslutat. 

 
Vindö 2014-08-31 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Glenn Lötberg Eva Schöld 


