
Protokoll fo r Vä strä Bodärne Byäläg 

Ärende:     Styrelsemöte 

När:   2014-08-20 

Var:     I bastun 

Närvarande:  Camilla Nilsson 

Sara Friberg 

Mona Tulokas Carlsson 

Li Folkeson 

Björn Jernström 

Björn Dahlin 

Utegymsgruppen:  Martin Ryman 

Roger Emlind 

Mikael Jensen  

Henrik Jonsson 

 

 

 

 

 

1. Utegymsgruppen presenterar hur långt de kommit så här långt. 

a. Diskussioner kring placering och utformning har hållits och vi har en avstämning för 

att skapa en gemensam syn på vägen framåt 

b. Ett stort antal platser och gym-typer har undersökts, och gym-gruppen föreslår 

utifrån det triangeln mellan stationen och fotbollsplanen och passiv street park-

utrustning. 

c. Gruppen har även tagit instruktioner i beaktning och har olika förslag som de 

kommer att undersöka vidare. 

d. Förslag att markera ut olika motionsslingor som utgår från utegymmet. 

e. Byalaget stöder utegymsgruppens förslag. 

f. Nästa steg: 

i. Förtydliga presentationen till ett konkret förslag 

ii. Ange ungefärlig kostnad och arbetsinsats 

iii. Klargör vem som äger marken och sök tillstånd för att bygga 

 

2. Fakturering för strandbus: Fakturadatum 31/8. Björn D bevakar och hanterar. 

 



3. Nya regler för bastun pga sommarens strandbus: 

a. Avgift för städ/skadegörelse kommer att utgå om 1500 kr i startavgift. Byalaget avgör 

skadenivån. Förlorad nyckel debiteras med 1500 kr.   

b. Regler för utlåning av nyckeln förtydligas för samtliga som innehar en bastunyckel. 

c. Förslag ges att begränsa antalet timmar som kan bokas. Frågan behandlas men vi 

avvaktar med att begränsa bokningstiden. 

 

4. Offerten för upprustningen av tennisplanen är på 12500. Byalaget har investerat i nytt nät, 

men återför övriga frågor till tennis-gruppen och ber dem återkomma inför nästa säsong. Vi 

vill investera, men det är för mycket pengar för årets budget. Vi föreslår en arbetsgrupp som 

driver frågan och också söker alternativa långsiktiga förslag för åtgärd och investering. 

 

5. Utdelning av Byabladet färdigställs av Li och Mona. 

 

6. Rapport om kassan: saldo 46 000. Medlemsavgifter har ännu inte kommit in, men sannolikt 

kommer de flesta vid nästa månadsskifte. 

 

7. Sammanfattning av sommarens aktiviteter:  

a. Midsommar:  Braksuccé! Fantastiskt engagemang och genomförande också från 

Ekumenia Hemsjö. Inför nästa år: 

i. En dansledare behövs 

ii. Bättre ljudanläggning behövs 

iii. Vi kommer slå gräset på hösten också hädanefter. I år har Björn börjat slå 

gräset redan under sommaren då det växt väldigt högt. 

iv. Förmöte sätts upp med Ekumenia Hemsjö för att ytterligare stärka och 

förtydliga samarbete’ 

b. Simskola: välbesökt och omtyckt. Inför nästa år: 

i. Lägga i banan tidigare för märkestagning. Bättre upplägg med boj undersöks 

inför nästa år. 

ii. Kommunikationen med ASLS har brustit. 

iii. Annonsering på Barnkul i Västra Bodarne på Facebook behövs som 

komplement till Byalagets FB-sida och anslagstavlor. 

iv. Tobias har fler småjusteringar som görs i ordning till en att göra-lista inför 

nästa år. Camilla ansvarar.  

 

c. Byavandringen uppskattad i år också. Lite svårt att stå stilla så länge som i år, 

uppskattat med en liten promenad. 

 

8. Sandslottstävlingen är planerad och klar, men nya anslagsskyltar behövs. Camilla ordnar. 

 

9. Kajakpaddling: 31/8 kl 14. Sara gör anslag och Camilla sätter upp. Styrelsen hjälper till 13.30-

15.30. Camilla, Sara är med. Sara kollar om Tobias kan vara med. 

 

10. Övrigt: 

a. Anslagstavla på skolan. Vem som äger tavlan är ännu inte klargjort. Camilla ansvarar. 



b. Förslag om spång från bastun till vattnet. Går det att få sponsring till detta?  

c. Förslag att uppvakta Gbg Stad kring Friluftsskollans strand för att säkra byns tillgång 

till stranden i framtiden. 

d. Reflexvandringen: Sara föreslår att Mulle- och Knytteavslutningen läggs i direkt 

anslutning till Reflexvandringen och att aktiviteten görs gemensamt. Förslaget 

bifalles. Sara ordnar.  

e. Aktivitetslistan uppdateras 

 

11. Nästa möte: 8/10 kl 19.30 hos Mona. 

 

 

 

 

 

 

Ärende Datum Bollen hos Beskrivning/Status

Ytskikt till betongbryggan 2013-11-01 Björn D

Betongbryggan är inte skön att gå på. Kan kommunen bustå med 

bättre ytskikt?

Anslutningen till betong/träbryggan 2013-11-01 Björn J

Betongbryggans anslutning med träbryggan är åtgärdad men 

bultarna sticker upp. Björn kollar upp om de kan åtrgärdas av oss 

själva.

Anslagstavla 2013-01-01 Camilla Sätt upp en vid korsningen Trollsjövägen/Kyrkvägen

Prova-på-Kajak 2014-04-23 Sara 31/8 kl 14.

Kommunikationsansvarig i styrelsen 2014-06-16 Sara Kontakta Thyrells för råd

Lappar med kontakt för renhålln sätts upp på bastun 2014-06-16 Camilla

Undersök om vi kan bygga en spång från bastun till vattnet. 2014-08-20 Mona, Li

Undersöka vad som händer med Friluftsskolans strand och 

säkerställa att byn har tillgängligheten till den. 2014-08-20 Camilla, Björn J, Björn D


