
Protokoll för styrelsemöte Västra Bodarne Byalag 2011-06-13

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

§1 Mötets öppnande

Ordförande Anders Lindquist hälsade välkommen.

§2 Uppföljning av förra mötets protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes.

§3 Utskick SDR

Halvdelen av byn har nåtts av utskick. En faktura från Jordnära har kommit, vilken skall 
betalas.

§4 Bastun

Renovering

Faktura för arbetskostnad till Björn Jernström beräknades till 3940 kr.

Frågan om dusch återstår att installera. Brunn måste slamsugas eftersom den är fylld med 
sand. Kostnad efterfrågades. Göran T och Björn J tar reda på kostnaden för att installera 
dusch.

Lars Jernström skall måla första omklädningsrummet.

Bokning

Den som lånar ut nyckel skall kontrollera att det ser bra ut efter uthyrning. Nina jobbar på 
bokningssystem, enligt Anders L som ringer Nina den 14/6.

§5 Båtplatser

Henrik Jonsson har sammankallat. 3 har mailat och 1 har ringt men ingen vill vara med på 
möte. Henrik avvaktar utskicket.

§6 Badplatsen

Ansvar

Det föreslogs att ett skydd till rör vid bäck skulle anskaffas. Detta avslog mötet.

Björn Jernström städar varje dag. Det är många gäss att städa efter och Björn bor kvar till den 
15 augusti. Björn erbjuder att hans bror, Lars, gärna tar över det arbetet inkl. ersättning. Det 
godkändes av mötet.

Göran T. köper två skyltar. En skylt som markerar att hund är tillåten och en förbudsskylt för 
hund. De skall sättas upp på vänster respektive höger sida om pir-delen av bryggan.

Björn Dahlin skriver en skrivelse om att kommunen skall ta över ansvaret för bryggan. Denna 
skrivelse skickas runt till styrelsen innan nästa möte.



§7 Byavandring

Björn Dahlin pratar med Anders Zackrisson angående byavandring.

§8 Tennisen

Pia säger att det flyter på. Björn J har kontrollerat bänkarna och det går inte att flytta dessa. 
Mötet beslutar att det får ta en arbetsdag i anspråk och kosta cirka 2 000 kr med arbetskostnad 
och material. Det kan göras nästa vecka (20-25/6). 

§9 Byanät

Anders Johansson redogjorde för att det var svårt att få fatt i marknadschefen på Alingsås 
Energi och därför har det legat stilla sedan senaste mötet. Anders uppmanades att försöka nå 
VD istf. marknadschefen.

§10 Ekonomi

35 899 kr finns i kassan. Tyvärr har vi bara fått 3 700 kr istället för motsvarande 23 400 kr år 
2010 inbetalt i medlemsavgifter. Detta pga missat utskick.

§11 Övriga frågor

Översiktsplan

Arbetsgången med översiktsplanen föredrogs av Björn Dahlin. I stort var boende negativa 
men myndigheter positiva. De flesta i nämnden har ingen aning om vad som händer. Bo 
Lundgren har föreslagit att nämnden gör studiebesök.

Midsommarfirande

Midsommarfirande blir inte enligt SK Mjörn. Björn Jernström har skickat mail till Ewa 
Jonassen att vi vill fira midsommar på gamla fotbollsplan vid Friluftsskolan. Göran Tigerhed 
tar kontakt med Alingsåskuriren och sätter in annons.

Tid: 12:00 för att klä stång. Resning 15:00.

Björn: Majstång, Musik, Bord, Tält, Bänk?

Ta med fika.

Föräldraföreningen föreslås: Fiskdamm, Försäljning, Kaffe? De skall ta kontakt med Björn 
Jernström. Anders Johansson ansvarar för att föra budskapet vidare till föräldraföreningen.

Föreningshus

Henrik Jonsson väckte frågan om föreningshus i samband med att barackerna för Ängstugan 
skulle rivas. Det sades att ingen annan förening än SK Mjörn har mark att sätta något hus på.

§12 Nästa möte

Två möten planerades

6/8 kl 17:00 I bastu för avtackning av Björn Jernström



29/8 kl 18:00 hemma hos Björn Dahlin för nästa byalagsmöte

§10 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.


