
Protokoll för styrelsemöte Västra Bodarne Byalag 2011-05-02

Närvarande: Anders Lindquist, Göran Tigerhed, Björn Dahlin, Camilla Nilsson, Henrik Jonsson,  
Anders Johansson, Björn Jernström, Pia Carlsson Hendersson

§1 Mötets öppnande

Ordförande Anders Lindquist delade ut dagordning och hälsade välkommen. I öppnandet 
ingick en presentationsrunda av respektive styrelsemedlem. Byalagets historik och 
övergripande verksamhet presenterades. Dagordningen godkändes.

§2 Sekreterare och justerare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Anders Johansson. I stället för justerare valdes att protokollet 
skulle skickas runt till alla styrelsemedlemmar.

§3 Uppföljning av förra mötets protokoll

Bastun. Det gavs en kort historik, bland annat berättades att bastun är byggd 1940 genom 
bastuföreningens försorg. Bastun är numer ägd av Alingsås kommun.

I förhållande till byalagets planer inför renovering så har man valt att lägga elslinga i golvet. 
Detta i stället för spång. Det är viktigt att betongen är uppvärmd för att förhindra att det blir 
för fuktigt, vilket därmed skulle ödelägga klinkergolvet.

Byalaget har fått ett hyresförslag från kommunen. Det går ut på att byalaget erhåller 40 000 
kr i kontant ersättning för renoveringen. I motprestation skall byalaget under 9,9 år betala 
hyra på 6 000 kr per år. Denna hyra indexuppräknas årligen. El och tak sköts av kommunen.
Det uppstod diskussioner om det fanns behov av 40 000 kr till byalaget. Denna  inkomsts 
vägde mot behovet av att till olika grader renovera bryggan eller en nyanskaffning av 
densamme. Vi har mottagit en offert om nyanskaffning som skulle komma att kosta omkring 
120 000 kr.
Mötet avvaktar med erbjudandet att erhålla 40 000 kr från samhällsbyggnadsnämnden och 
valde att ta kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen för bidrag till den redan genomförda 
renoveringen. En ansökan skulle ta den invändiga renoveringen och ombyggnad av utvändigt 
trädäck i beaktande.

§4 Utskick Svensk Direktreklam

Utskicket är bristfälligt genomfört från Svensk Direktreklams, SDR's, sida. Därmed kom 
varken kallelse till årsstämma eller inbetalningsblanketter till alla byns invånare. Utskicket 
skulle skickats till postnummer 44160 som gruppkorsband men har inte blivit fördelat riktigt. 
Anders L. skriver en ny A4 sida och Göran tar kontakt med SDR.

§5 Verksamheten 2011

Simskola: som “vanligt” enligt tidigare år. Denna gång två veckor istället för som tidigare tre. 
Förslag väcktes om vuxensimning till självkostnad. Det diskuterades även behov av nytt 
simmaterial samt att byalaget vill ta kontakt med andra simskolor som får möjlighet att göra 
reklam för sig och sin verksamhet. Byalaget arbetar med målbilden att 50 anmäler sig till 
simskolan under sommaren. Björn J tar kontakt med simlärarna angående önskan av 
vuxensimundervisning samt klargör behovet av simmaterial.



Båtplats: Henrik tar som sin uppgift att sätta upp anslag i syfte att bilda en bryggförening.

Badplats: Det diskuterades behov av rökförbud samt en rutschkana och dess avslut i eller 
utanför vatten.

Bryggor: Skall åtgärdas genom att renovera bestående delar som är i behov därav. Byalaget 
kommer också tillse att dessa placeras i sitt rätta element. Det diskuterades även att låta 
bryggdelarna kvarligga i denna placering även över vintern. Detta då delarna slits mer av att 
flyttas till respektive från landmassan än att beröras av is.

Byavandring: Björn D tar hand om denna.

Tennis: Pia anser att tennisplatsen ser ok ut. Ett eventuellt nytt nät, i fall behov skulle uppstå, 
kommer att kosta omkring 2 500 kr. Det kan behövas bänkar till tennisplatsen.

Informationsblad: Det har gjorts försök på att samla e-post adresser i byn. Annars hanteras 
kommunikation genom hemsida som administreras av Martin Forser.

Övrigt: Pia kontrollerar om det finns önskan om tomte till jul.
Fråga om midsommar väcktes men det arrangemanget står SK Mjörn för.
Det togs också upp en fråga om arrangemang av dans resp. kräftskiva (i form av knytkalas).
Arrangemang av lådbilsrace diskuterades också.

§6 Ekonomi

Det konstituerade protokollet granskades, diskuterades och hanterades enligt Alingsås 
Sparbanks krav.

§7 Byanät

Anders J fick i uppgift att driva frågan vidare och lovades få med text på informationsbladet, 
enligt §4. Denna skall skickas till Anders L.

§8 Övriga frågor

Pga utgått solljus så sköts fotografering upp tills nästa möte.

§9 Nästa möte

Mötet bestämde att hålla nästa möte hos Anders L. kl. 18:30.

§10 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.


