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Styrelsemöte 2019-03-31 
 
Plats:   Bodatorpsvägen 4  
Närvarande: Bo Jutner, Carina ”Kicki” Lindblom, Birgitta ”Gitte” Fuchs, Hans Andersson och Glenn Lötberg. 
Frånvarande: Joakim Jernberg och Stefan Persson 
 
1.  Sammanträdet öppnas 

Sammanträdet öppnades av Bo Jutner 
 

2. Föregående mötesprotokoll 
Godkändes 

 
3.  Bryggor 

Inga lediga platser på bryggan i Fjällsviksvägen 
1st ledig plats på lilla bryggan i Maren 
24st lediga platser vid stora bryggan i Maren 

 
4.  Fiber 

Slutbesiktning är inte utförd. Kicki skickar e-post till ComHem och frågar när slutbesiktning utförs. 
 
5.  Ekonomi 
 Joakim var inte närvarande. Han har rapporterat problem med betalningar via Nordea. 
 
6. Badplatser 

Badbryggan vid barnbadet har slitit sig och är nu uppdragen på stranden. Nya förankringar skall köpas. Utförs på arbetsdagen. 
En ny stege köps till flytbryggan i Träsket. 
Gitte föreslår att vi utreder en ny brygga vid barnbadet för att undvika lerbotten. 
 

7. Hemsidan 
Stefan sköter hemsidan fram till nästa stämma. Bosse letar en ersättare. 
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8.  Vägar och diken 
Vattenföreningen vid Lillholmsvägen skall gräva upp vattenledningen själva innan kantskärning. 
Arbetet måste göras innan grusningen. 
Alla våra vägar skall hyvlas i år. 
Grusning av Lillholmsvägen skall utföras i år enligt planen. 

 
9. Uppdrag från stämman 

Skottillstånd 
Ingen rapport har kommit från Daniel Nordin i jaktlaget. 
 
Bryggan vid badberget 
Vi väntar på högvatten för att transportera in bryggan till Maren. 

 
10.  Gräsklippning av fotbollsplanen  

Christian Giske har åtagit sig att sköta gräsklippningen av fotbollsplanen. Det räknas som 2 arbetsdagar för honom. 
  
11.  Arbetsdag den 27 april 

Vid vårens arbetsdag behöver bland annat följande arbeten utföras, förutom det sedvanliga med städning, rensning mm: 
 Vid fotbollsplanen: -     Köra ner sand till stranden i Träsket 

- Elda rishögar (om vädret tillåter) 
- Byta nät på ett fotbollsmål 
- Laga potthål på vägarna 
- Såga upp vindfällen 

Vid 4-vägs korsningen: - Städning och eldning (om vädret tillåter  
Vid parkering på Lillholmsvägen: - Städning och eldning (om vädret tillåter 

 Ansvarig för korv och dricka:  Vakant (Bosse söker) 
Arbetsledare: Fotbollsplanen:  Eva Schöld 
 4-vägs korsningen:  Hasse Andersson 
 Parkeringen:  Lars Andersson 
Glenn hyr 2st motorsågar. Inga röjsågar behövs. 
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12.  Övriga frågor 
 

 Utskick 
 Bosse kontaktar Maria på redovisningsbyrån för att kontrollera att alla underlag finns 
 
 Extra infart till fastighet på Lillholmsvägen 1 
 Kostnad för extra infart debiteras med 2500kr 
 
 Brunnar 
 Brunnar med otjänligt vatten skall märkas med beständiga skyltar. Joakim ordnar det. 
 
 Vindfällen 
 Bosse och Hasse inventerar vindfällen på föreningens mark. 
 
13.  Nästa sammanträde 

Nästa styrelsemöte hålls den 2 juni, kl. 10.00 på Bodatorpsvägen 4. 
 

14.  Sammanträdet avslutas 
Sammanträdet förklarades avslutat.  

 
 

Vid protokollet Justeras 
 
 
Glenn Lötberg Bo Jutner 


