
Styrelsemöte 2022-08-21  
 

Tid: Söndagen den 21 augusti 2022  

Närvarande:   Marianne Jonsson, Id 16  

Ingela Martinis, Gö 18 (via telefon) 

Joakim Nordström, Ab 11  

Nicklas Lundman, Gä 3  

Marcus Dahl, Gä 8  

Jimmy Rousu, Gö 10  

Stephan Wilbrandt, Id 20  

 

Frånvarande: - 

Nicklas hälsar välkommen och öppnar mötet.  

§ 1 Godkännande av dagordningen  

Dagordningen godkändes. 

§ 2 Protokollförare och justering  

Till protokollförare valdes Joakim. 

Till justerare valdes Nicklas. 

§ 3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes utan anmärkningar. 

§ 4 Ekonomi 
Midsommarfirandet har redovisats och det gick lite back. Underskottet har återbetalats till 

midsommaransvarig. 

För kommande års midsommarfirande föreslås att en budget upprättas. Mötet fastsällde beloppet 

till 20.000 kr för 2023 midsommarfirande, med årets sammanställning som grund. 

§ 5 Vägar 
Några potthål har fyllts i på Östra Märsövägen. 

I och med att kommunens grävningar för kommunalt vatten tidigast kommer äga rum 2025 behöver 

första kilometern på Östra Märsövägen lagas på ett mer beständigt sätt. Offert kommer efterfrågas. 

Gångstigen etapp 1 kommer tidigast påbörjas tidig vårvinter 2023. 

§ 6 Mark och avlopp 
Beståndet av jättebalsamin har åtgärdats. Bortforsling av material sker kontinuerligt (ett hundratal 

säckar samlades ihop). 

Beträffande bastubygget beslutade mötet att en fast bastu var att föredra, och att bygglov för en 

sådan kommer sökas. 
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§ 7 Vatten 
Senaste veckan har det varit bra tillrinning av vatten i brunnarna och relativt låg förbrukning.  

En av brunnarna, brunn 3, har haft dålig tillrinning och enbart varit igång sporadiskt. Denna kommer 

nu att stängas av helt, och en ny brunn kommer att borras så att vi slipper sommarens vattenbrist.  

Provrapport av inkommen vattenanalys kommer att redovisas separat på hemsidan. 

§ 8 Bryggor och båtar 
Landgången vid Idvägen är i behov av reparation och offert kommer beställas. 

Rivning av gamla bryggan vid Idvägen (som idag är avstängd) kommer ske i samband med etapp 2 av 

gångstigen. 

§ 9 Kommunikation och information 
Protokoll från styrelsemöten kommer läggas upp på hemsidan och kommuniceras via mejl-

funktionen. Protokollen kommer endast vara nåbara med direktlänk. 

Styrelsen kommunicerar med medlemmar enbart via hemsida, anslagstavlor, utskick samt mejl. 

 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

Joakim Nordström   Nicklas Lundman 
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