
  
 

 MÖTESPROTOKOLL VÄSTRA BODARNE BYALAG 

 
Ärende: Styrelsemöte 
 
Datum/plats: 2012-09-24, hos Sara på Grå-fias väg 
 
Närvarande:  Camilla Nilsson     
 Björn Dahlin  
 Sara Friberg 
 Li Folkesson 
 Mona Tulokas Carlsson  
   
  
---------------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Mötet öppnas av Camilla Nilsson 
 

2. Sara Friberg väljs till sekreterare för mötet 
 

3. Föregående mötes protokoll 
a. Anslagstavlan vid kyrkvägen/trollsjövägen är inte uppe, Camilla sätter upp den. 

Anslagstavla vid SK Mjörn, Björn tillverkar och sätter upp. 
b. Samla in mailadresser/utskickslistor i byn. Vi delar upp telefonkatalogen mellan oss och 

ringer runt samt utgår från klasslistor för att fånga "6-siffriga nummer". Mona 
administrerar och delar ut uppgifter. 

c. Bryggan, se dagens protokoll. 
d. Bastun: Bokning - styrelsen beslutar att personer som upprepat missköter lån av 

bastunyckeln måste ge en deposition på 500 kr. Städning - nya städartiklar behöver 
köpas in och ordningsregler sätts upp. Li ordnar. 
 

4. Några ord om… 
a. Byavandringen: 25-30 deltagare. Trevligt, förslag på att även göra en längre vandring i byn 

med fika. 
b. Sandslottstävlingen: Kul, fyra lag tävlade med stor entusiasm. Ny tävling nästa år.  
c. Lopp i Västra Bodarna: Springa-/gå-lopp. Vill ta hjälp av byalagets 

kommunikationskanaler. Blev inställt i sommar, men vi hjälper gärna till.   
 

5. Mötet ”Bidrag - till vad?” 
Bra information kring verksamhetsbidrag, anläggningsbidrag, projektbidrag. Kommunen söker 
förslag till vad man ska satsa på, hur Alingsås ska profilera sig. Byalaget tar med sig frågan, gärna 
skatepark för ungdomar alt. motionsutrustning utomhus. Sara kollar hur man gjort i Säffle och 
Onsala. 
 

6. TV4 fakta ”Verkligheten berättar” 
App med möjlighet att skapa rundtur med speaker-röst. Björn D kontaktar Anders Zachrisson för 
förslag på upplägg. 



  
 

7. Bryggor 
Kommunen sköter upptagning och hör av sig vid behov. Sambesiktning med kommunen kring 
bryggorna nästa år.  
 

8. Strandpromenaden: 
Björn Jernström: Flera äldre människor har klagat på att de inte kan gå på den första biten 
närmast Bergsjödal. Där är mycket rötter. Även barnvagnar har problem.  
 
Byalaget uppskattar initiativet, men Byalaget kommer inte att behandla frågan i nuläget då det 
är oklart om marken är ”allmän plats” och uttagen ur arrendet. Byalaget hänvisar till Göteborgs 
Stad för upprustning. 
 

9. Tennisbokningen 
Beslut: 

• Gör lösenordet till Tennisen synligt på hemsidan (på samma sätt som Bastun) 
• Tillåt bokning av max 4 timmar i veckan och max 2 timmar per dag (Idag gäller två 

speltimmar per vecka) 
 

10. Vad händer i höst? 
Reflex-vandring. Hitta bokstäver som blir jord. Kontakta NTF för reflexer. Friluftskolan. Sara 
ordnar plan, Camilla ordnar grillning och anslag. 2012-11-18 kl 16:00 
 

11. Övriga frågor: 
a. Inkomna förslag till styrelsen: 
- samåkningspool där byalaget är katalysator 
- skatepark 
Byalaget uppskattar förslagen och kommer titta på förslag till hur man kan driva dessa 
initiativ. Förslag mottages tacksamt. 
 
b. Röja kring tennisplanen: Camilla ordnar. 

  
c. Starta upp tipspromenader: Vi avvaktar till i vår och ordnar reflexvandring i höst. 

 
d. Majstången: Låt stå till i maj.  

 
12. Nästa möte: 22/10 kl 19 hos Björn D. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Camilla Nilsson                                                                   Sara Friberg 
Ordförande Mötessekreterare 
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