Bodatorps Tomtägareförening
Medlemsbrev april 2021
Arbetsdag
Välkomna till vårens arbetsdag den 24 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 Eva Schöld, 4-vägs korsningen är Hans Andersson och vid
parkeringen till Fjällsviksbryggan är Helge Bromé.
Korv och dricka serveras kl. 12 (endast vid fotbollsplanen)
Höstens arbetsdag är bokad till 2021-09-18 i samband med årets stämma som kommer att hållas samma
dag.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 1400 kr (betalas av den som är ägare den 30 april).
Avgiften för att inte ha deltagit i höstens arbetsdag 2020 är 250 kr.
Båtplatshyran i Fjällsviksviken är 1100 kr/säsong, förutom plats 1-2: 825 kr och plats 15-22: 1375kr
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 portokostnader och för att 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.
Självklart behåller vi brevutskicken för de medlemmar som inte har tillgång till eller av annat skäl inte kan ta
emot digital information.

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 2020, samt nya
medlemmar, att informera oss via info@bodatorp.com.
Det är en hel del fastigheter som bytte ägare under 2020 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.

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.

Bodatorps Tomtägareförening
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 men kommer att avvakta
Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi kommer därför att informera senast den 1 juni på hemsidan, på
anslagstavlan samt via e-postutskick om firandet inte blir av. Se även skylt vid 4-vägskorsningen.

Fiber
ITUX har givit Thoman & Fuchs Entreprenad AB i uppdrag att åtgärda de rapporterade felaktigheter,
utanför tomtgräns, av fiberförläggningen inom området som gjordes av den tidigare underleverantören.
Fibern är på vissa ställen för grunt förlagd och de kommer därför att schakta för att få ned fibern på
rätt djup. Mestadels ligger fibern i diken men finns även i skogsområden där den ligger i rör, ovan
mark, som ska täckas.
Arbetet kan komma att innebära kortare driftstopp för vissa fastigheter i samband med att de arbetar
i närheten av fastigheten. Berörda fastigheter kommer i sådant fall att bli kontaktade ca 4 dagar i
förväg direkt av ITUX. Enligt de uppgifter vi har fått har ITUX alla uppgifter de behöver för att kontakta
respektive fastighetsägare.
Då Thoman och Fuchs kommer att arbeta på vägarna med grävfordon kan de ibland komma att stå i
vägen. Finns ingen annan väg runt för er att ta så har de lovat att hjälpa till på bästa sätt.

Kantklippning
Ingen kantklippning i föreningens regi i år. Medlemmarna måste själva se till att klippa diken i enlighet
med stadgarna.

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
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Bifogas: Protokoll från stämman 2020-09-12
Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2020-09-12

