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AKTIVITET ANSVAR TID

10.1 • Ordförande Kenneth Ivarsson hälsade välkommen 
och öppnade mötet. 
Malin Samuelsson och Tom Gärds från 
valberedningen deltog vid mötets öppnande, 
informerades om vilka styrelsemedlemmar som 
lämnar styrelsen och lämnade därefter mötet. 
Mattias Edlund informerade om att 
vattenförbrukningen har minskat med 18 % i år. 
Därefter lämnade även han mötet.

10.2 • Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades 
till handlingarna.

10.3 Ekonomi
• Preliminär resultatrapport gicks igenom. 
• Bokslutet är klart och överlämnat till revisorerna.  
• Budget och medlemsavgift för 2017/18 diskuterades.
• Styrelsen föreslår att hyra för båtuppställningsplats 

skall höjas till 700:-.  

10.4 Vatten och avlopp
• Varken Curator eller Comfort ingår numera avtal, 

men styrelsen beslutade att använda dessa två 
firmor för el- och VA-arbeten inom området. 

• Vattenprov har tagits och var godkänt.
• Flödes-schema över VA och el skall tas fram. Per 

håller på med VA-delen. Vi hör med Curator om el-
delen.  

Eva

Mattias



10.5 Vägar och allmänningen
• Tegab har kvar viss återställning av våra vägar efter 

fibergrävningen, framförallt på Skogsmyrsvägen och 
Dalvägen. 

• Föreningen skall debitera Tegab för grus som redan 
har körts på vissa vägar.

• Mattias Carlsson skall klippa gräs på lekplatsen och  
på området norr om Strandvägen samt kantklippa 
längs Näsetvägen innan midsommar.

• Badbryggans läge har justerats, ny infästning till 
landgången har monterats. Infästningen skall 
justeras till ett läge närmare landgången och en 
förtöjningstamp är under lagning.

• Röjningsdag kommer att ske på frivillig basis, 
hoppas på god uppslutning. Vi räknar med att det blir
i oktober månad. Per har hand om detta och skall 
kalla företrädare för de olika vägarna till ett möte.

Kenneth

10.6 Information
• Föreningen överklagar Strömstads miljönämnds 

beslut i frågan om olovlig trädfällning inom 
strandskyddat område.

10.7 Övriga frågor
• Tre motioner har inkommit. Styrelsen diskuterade 

dess innehåll. 
• Styrelsen ställer sig positiv till placering av ny 

friggebod hos Starkmans. Sökt placering är närmare 
tomtgräns än vad som är tillåtet enligt byggnads-
planen. De måste antagligen flytta på områdets 
vattenledning, som går på det aktuella området.

• Truls Baklid har debiterats en för stor summa för el 
på båtuppställningsplatsen för år 2016. Han får 
tillbaka 500:-.

• Styrelsen beslutade att årsstämman skall äga 
rum lördagen den 29 juli, kl. 14.00, på ängen.

Morgan

10.8 Mötet avslutas. Vi tackar Per för fikat.

 

Protokollförare                                              Justerare

Eva Solvang                                                 Kenneth Ivarsson


