
Bodatorps Tomtägareförening 

 

  

Bodatorps Tomtägareförening  
 

Medlemsbrev april 2022  
 

Arbetsdag  

 

Välkomna till vårens arbetsdag den 23 april. Vi samlas kl 10.00 för fördelning av 

arbetsuppgifter. Samlingsplatser är fotbollsplanen, 4-vägs korsningen och parkeringen till 

Fjällsviksviken. Välj den plats som är närmast.  

Arbetsledare vid fotbollsplanen är Jörgen Lapuhs, 4-vägs korsningen är Hans Andersson och 

vid parkeringen till Fjällsviksbryggan Lars Jensen. Korv och dricka serveras kl. 12 (endast vid 

fotbollsplanen). 

 

Höstens arbetsdag är bokad till 17 september 2022 i samband med årets stämma som kommer 

att hållas samma dag. Information finns att läsa på hemsidan, www.bodatorp.com  

 

Medlemsavgift  

 

Medlemsavgiften är 1400 kr (betalas av den som är ägare den 30 april). Avgiften för att inte 

ha deltagit på städdagar är 250 kr per tillfälle. Båtplatshyran i Fjällsviksviken är 1100 

kr/säsong, förutom plats 1-2: 825 kr och plats 15-22: 1375 kr Båtplatshyran i Maren är 450 

kr/säsong.  

 

Om du har avvikande uppfattning om din specifikation ber vi dig att inte ändra beloppet utan 

att kontakta föreningens kassör Joakim Jernberg på ostermalm.jernberg@gmail.com   

 

Utskick av medlemsbrev  

 

För att minska våra kostnader, förenkla hanteringen och därmed kunna göra fler 

informationsutskick under året uppmanar vi er som ännu inte har meddelat sin e-postadress att 

skicka den till info@bodatorp.com  Är ni fler i familjen som vill få utskicken kan ni ange fler 

e-postadresser.  

 

För de medlemmar som inte har en angivit en mailadress sätter vi upp medlemsbrevet på 

anslagstavlan.   

 

Medlemsregister  

 

Under förra året uppdaterade vi medlemsregistret med information från redovisningsbyrån. Vi 

upptäckte även i samband med utskicken förra året att det var många e-postadresser som inte 

längre fungerade. Vi ber därför alla medlemmar som har bytt e-postadress och som inte har 

fått något utskick under 2021, samt nya medlemmar, att informera oss via info@bodatorp.com  

 

Det är en hel del fastigheter som bytte ägare under 2021 men vi har ännu inte fått 

kontaktuppgifter till alla nya medlemmar. Vi påminner därför nya ägare att skicka in era 

kontaktuppgifter till info@bodatorp.com.  Om man är fler fastighetsägare på en fastighet 

kommer hela avgiften att skickas till en av fastighetsägarna. Föreningen delar inte upp 

avgiften.  
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Hemsida  

 

Sophie Björk ansvarar för hemsidan. Adressen är www.bodatorp.com.  Besök den gärna och 

vi är glada om du kommer med idéer och förslag på vad du tycker skall finnas där.  

 

Båtplatser  

 

Vi vill påminna om att bryggplatserna är föreningens. Platserna tillhör ej fastigheten utan hyrs 

av fastighetsägaren. Säljer man sin fastighet återgår platsen till föreningen. Båtplatsen måste 

även nyttjas för att man som fastighetsägare ska ha rätt att hyra platsen.  

 

Eventuella förändringar av båtplats ska anmälas till Hans Andersson, 

hansg.andersson@telia.com  och inte direkt till redovisningsbyrån.  

 

Om du vill lägga båten på vår uppläggningsplats vid Maren i sommar skall det anmälas till 

Hans Andersson. Det kostar 300 kr mellan 1/7 – 15/8 och det är viktigt att båten är märkt.  

 

Det finns lediga platser vid stora bryggan i Maren, information om vilka platser det är finns på 

tavlan vid bryggan. Kontakta Hans Andersson.  

 

Midsommar  

 

Vi planerar för att fira midsommar traditionsenligt på fotbollsplanen. Se även skylt vid 4-

vägskorsningen.  

 

Kantklippning  

 

Kantklippning kommer att ske efter midsommar och före augusti. Medlemmarna måste 

märka ut sina kranar, buskar m.m. där klippning ej ska ske. 

 

Återvinningscentral på Djurö  

 

Återvinningscentralen på Djurö har öppet: torsdag kl. 15-19 (1/5 - 31/8 kl. 13-19) samt lördag 

och söndag kl. 9-15.  

 

 

Bo Jutner  

Ordförande  

 

 

Bifogas:  

Protokoll från stämman 2021 
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