
Protokoll för styrelsemöte i Västra Bodarne Byalag 2010-08-30 
 
Närvarande: Nina Allard, Pia Carlsson Henderson, Göran Tigerhed, Annica Nordmark, 
Björn Dahlin, Henrik Jonsson, Björn Jernström och Ingrid Lindquist 
 
§1 Mötets öppnande 

Ordförande Nina Allard hälsar alla välkomna och öppnar mötet 
 

§2 Tennis 
 Pia rapporterar att folk är nöjda med det nya bokningssystemet, men ibland hänger det 

sig, förmodligen då flera är inne samtidigt. Det är lite färre som har betalat; vi har fått in 
4700 kronor mot 8100 kronor år 2009. Kanske spelar en del utan att betala? Vi beslutar 
att vi nästa år bestämmer en sista dag för betalning så att Pia sedan kan sätta upp en lista 
över medlemmar som har betalat avgiften.  

 
 När det gäller bänkarna så ska Björn J och Göran fixa stativ. Bänkarna ska vara på plats 

inför nästa säsong. 
 

§3 Bastun 
Inget nyttjanderättsavtal har synts till än och Conny Jakobsson är på semester just nu. 
 
Våra önskemål just nu är att bastun ska skrapas och målas, att två nya dörrar sätts in, att 
blinddörren byggs igen, att elen ska dras om och att det ska bli mysigare ljus i bastun. 
Senare vill vi eventuellt sätta in ett större fönster, flytta bastuaggregatet (så att man kan 
se ut) och installera en dusch på stranden. 

 
Björn D kommer att yrka på 20.000 kronor för att köpa material i form av färg, dörrar, 
panel, lås, nycklar, verktyg och elartiklar. Björn J kommer att göra en kalkyl till 
kommunen. Vi beslutar att köpa material från Jordnära. Göran Tigerhed deltar inte i 
detta beslut. 
 
Kommunen kommer inte att stå för arbetskostnad. Vi beslutar att Byalaget ska betala 
hantverkare för arbetet, och Göran ska kontakta en firma med bra priser. Vi beslutar att 
arbetet max får gå på 30.000 kronor. Om utgifterna börjar rinna iväg får vi ta ett nytt 
styrelsebeslut. 
 
Vi har diskuterat att införa ett bokningssystem för bastun. Vi skulle kunna använda 
samma system som för tennisplanen. Ingrid mejlar Nina information om webbsidan och 
Nina roddar med bokningssystemet. 
 
Inför nästa säsong föreslås att medlemmar i Byalaget betalar 100 kr i medlemsavgift, 
och om de vill kunna basta eller spela tennis betalar de 100 respektive 150 kronor till 
per år. Vi vill också införa en depositionsavgift för nyckeln på 100 kronor. 
 



§4 Simskolan  
 Simskolan har gått mycket bra i år med 42 deltagande barn. Kanske beror detta på att 

den lades senare på sommaren. 
 
§5 Badplatsen 
 En skylt har satts upp på bastu-huset i Bergsjödal. Skylten informerar om att Byalaget 

sköter badplatsen. En ny badstege har också köpts in. 
 
 Vi kommer att frakta jord till den övre delen av stranden och så gräs. Jord köpes från 

Östad Säteri. 
 
§6 Bryggupptagning 
 Vi beslutar att göra den 3 oktober till en ”Byadag”. Björn fixar korv, bröd, ketchup, 

senap, kol etc som vi bjuder på. Alla styrelsemedlemmar skriver varsin 
tipspromenadfråga för vuxna och varsin för barn, med tre svarsalternativ till dessa. Nina 
och Henrik fixar med promenaden. Ingrid skriver anslag och Henrik skriver ut. På detta 
sätt hoppas vi få många bybor att samlas och göra bryggupptagningen till en trevlig 
tillställning. 

 
§7 Översiktsplanen 
 Det planerade mötet i augusti ställdes in eftersom vi inte hade tid att träffas. Vi beslutar 

att i stället ha mötet söndag 10 oktober 16.00 i Friluftsskolans lokaler. Björn D fixar 
underlag och Henrik gör anslag som sätts upp tre veckor innan. 

 
§8 Övriga frågor 

 EKONOMI 
 Annika går igenom en prognos för årets resultat. Det ser ut att hamna på 5-6000 kronor. 

Vi har totalt drygt 90.000 kronor på våra konton. 
 
 BYAVANDRING 
 Inga anslag blev uppsatta inför Byavandringen och ingen i styrelsen vet hur det gick. 

Inte bra. 
 
 MEJLADRESSER 
 Björn D kollar hur man gör och vad det kostar att köpa invånarnas mejladresser. 
 
§9 Nästa möte 
 Nästa möte blir måndag 11 oktober 19.00 hos Ingrid 
 
§10 Mötet avslutas 
  
Vid pennan 
 



Ingrid Lindquist 
 
 
 
 
Vid pennan: 
 
 
Ingrid Lindquist 


