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Styrelsemöte 2019-06-02 
 
Plats:   Bodatorpsvägen 4 

Närvarande: Bo Jutner, Carina ”Kicki” Lindblom, Joakim Jernberg och Glenn Lötberg. 
Frånvarande: Birgitta ”Gitte” Fuchs, Hans Andersson 

Delges: Sophie Björk 
 
1.  Sammanträdet öppnas 

Sammanträdet öppnades av Bo Jutner 
 

2. Föregående mötesprotokoll 
Godkändes 

 
3.  Bryggor 

Gamla bryggan i Fjällsviksviken läggs ut på Blocket eller TipTap till försäljning. Hasse ansvarar. 
Bryggan kan flyttas till barnbadet i höst om den inte blir såld. Hasse kollar om det behövs bygglov. 

 
4.  Fiber 

Slutbesiktning är inte utförd. Underentreprenören Ernet har gått i konkurs. De har blandat ihop fyllningsmassorna vilket har 
resulterat i att stora stenar kom upp vid hyvlingen av vägen. ComHem har lovat att åtgärda vägen. 
Kicki skickar en kopia av avtalet med ComHem till övriga styrelsen. Vi överväger att koppla in en jurist som skriver till ComHem. 

 
5.  Ekonomi 
 Maria har fått inloggning till Nordea, men Joakim har ännu inte fått inloggning. 

Avgifter för arbetsdagar vår och höst 2018 skall faktureras omgående. 
Joakim gör ett förslag till budget för år 2019-20 

Uppdatering av medlemsförteckningen utförs av Hasse. 
 
6. Badplatser 

Inga nya frågor. 
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7. Hemsidan 

Sophie Björk har åtagit sig att sköta vår hemsida. 
Vi tackar Stefan Persson för allt arbete som han har lagt ner på vår hemsida. 

 
8.  Vägar och diken 

Vattenföreningen vid Lillholmsvägen behöver gräva upp vattenledningen själva innan vi kan åtgärda diken och kantskärning. 
I annat fall kapar vi av vattenledningen och Vattenföreningen får återställa den på egen bekostnad. Bosse kontaktar 
vattenföreningens ordförande Helge Bromé 

 
Det har kommit till vår kännedom att det på eget bevåg lagts ner vägtrummor samt fyllts igen diken. 
Föreningen tar inget ansvar för dessa lösningar och kommer att lägga eventuella kostnader vid översvämning eller liknade på  
fastigheten som utan tillstånd från styrelsen utfört vidstående. 

 
9. Uppdrag från stämman 

Skottillstånd 

Ingen rapport har kommit från Daniel Nordin i jaktlaget. Hasse kontaktar Daniel. 
  

10. Midsommar 2019 

 Joakim har kontakt med folkdanslaget och de kommer även i år. 
Bosse köper godis och leder lekar lika som tidigare år. 
Glenn sätter upp en skylt vid 4-vägs korsningen. 
 

11. Brunnar 

 Joakim ordnar med skyltar på våra pumpar. 
 
12. Vindfällen 

Bosse o Hasse har inventerat vindfällen och åtgärdat de träd som låg illa till. 
 

13. Kräftfiske 

Glenn har förhinder att leda kräftfisket i år. Bosse åtar sig att sköta uppdraget. 
Kräftfisket startar den 9 augusti, kl. 18.00 och avslutas den 11 augusti, kl. 18.00 
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14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 
  

15.  Nästa sammanträde 

Nästa styrelsemöte hålls den 17 augusti, kl. 10.00 på Bodatorpsvägen 4. 
 

14.  Sammanträdet avslutas 

Sammanträdet förklarades avslutat. 
 
 

Vid protokollet   Justeras 

 
 
Glenn Lötberg   Bo Jutner 


