
Resumé över behandlade ärenden under styrelsemöte 2017-02-04 
 

Normal agenda på detta möte. Tre frånvarande. Styrelsen var beslutmässig. 
 
Rapport från ordföranden: 
Ny firmatecknare ordnad efter hitillsvarande sekreterares avgång. 
Korrekta adresslistor ska sättas upp på alla anslagstavlor. 
Ordf kommer att stöta på IP-Only och begära besked om vad som pågår. 
EFS har fått all information från oss inför markbytet. 
Ny hundpolicy har diskuterats fram. 
Problemen med en av de gemensamma infiltrationsanläggningarna ska hanteras genom 
kontakt med berörda tomtägare och kommunen. 
Valberedningen har fått klartecken att kontakta nya medlemmar. Styrelsens ansvaratt 
informera dessa i stort om VSF kvarstår. 
Musiker inbokade till Midsommarfesten. 
VSF har remitterats ett bygglovsärende där tomtägaren önskar bygga lite mer än 
byggrätten. Följs upp och besvaras. 
Vattenfall önskar förlägga en kabel på föreningens mark, vi godkänner detta och får en 
mindre ersättning för upplåtelsen. 
Försäljning av mark till nybygget vid Gillbergavägen för att åstadkomma mer praktisk 
fastighetsgräns är klar och betald. 
En samfällighetsförening på Värmdö har hörts sig för om erfarenhetsutbyte. Följs upp. 
 
Kassören: 
Balans och resultatrapport redovisad. 
Kommunen har inte tillfullo betalt för markupplåtelsen för VA. Bevakas. 
 
Skogen: 
Skogssällskapet har tagit på sig ansvaret för skadorna på väg mm längs Astrids Kyrkväg. 
De kommer att bekosta en reparation av väg mm. 
Nytt avtal med Skogssällskapet ska upprättas efter ev justeringar. 
Röjningsarbetena i Vreta kommer att ge ett större bidrag från Skogsstyrelsen. Del av den 
skogsvägg som ordnats för att utföra arbetet kan snitslas upp som en framtid fin gångstig. 
Röjning vid Tennisbanan är utförd. 
Fastighetsägare med till området angränsande skog har hört sig för om möjligheten att ta ut 
skog via våra vägar. I princip OK om avtal med skyldighet att återställa ev skador på våra 
mark, våra vägar upprättas. 
Flismaskin för flisning i samband med slyröjning längs stigar mm har köpts in. 
 
Grönområden: 
Dikningsarbeten beställda och utförs när marken bär. Dinkning i tomtnära områden är nu 
nästan klart och behöv av dikning på åker- och ängsmarker och ev i skogsterräng inveteras 
inför kommande år. 
Ladan inspekterad och framför allt taket behöver renoveras, 
Planerad plöjning och sådd försenad. 
Ny intressent finns för övertagande av skötselavtal i Åkerö, följs upp. 
VSF har stötts på om möjligheten att hålla får på området, utreds. 
Arbetet med Tillsmarens utloppsdike klart, och har utförts under budget. 
Behov av årlig sköselbudget utreds. 
Tillsmaren har nu fått bättre vatten efter att inplanterade karpar gjort sitt och en ökad 
användning för alla medlemmars nöje kan diskuteras. 
 
Vägar: 
Trumma vid Kristoffersväg utbytt, kontroll utförs till våren. 
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Plogningen har genererat flera sönderkörda brunnslock mm detta år. En diskussion med 
entreprenören ska tas. 
Vatten: 
Reservpump installerad och ny ska inköpas. 
Elförbrukningen i vattenverken har varit ovanligt hög denna vinter, utreds. 
Miljö- och Hälsa har hört av som en registreringsavgift för vattenhållning. En besiktning från 
deras sida kommer sannolikt, alla våra värden mm är dock bra. 
Vattentillgången i södra vattenverket var dåligt i en av brunnarna. Inledande kontakter har 
tagits med brunnsborrningsföretag om vad som kan göras. 
 
Hamnar: 
Rensningen av inloppet har gett bra resultat men ytterligare att mindre antal stenar bör 
flyttas. 
En omdisponering av båtplatser ska utredas då vi har överskott av små platser och 
underskott av de större. 
Båtbrevet klart och skickas snart ut. 
Koderna till grinden byts 1 april och grinden hålls stängd därefter. 
 
Viltvård: 
Inga frågor. 
 
Centrum:/ Informationsansvarig 
Ny informationsansvarig har nu fått alla behörigheter till hemsidan. 
Information om ombyggnadsarbetena längs E18 läggs ut på hemsidan 
 
Medlemsregister: 
Uppdaterade uppgifter 
 
Sekreterare: 
Ny upphandling av nödvändiga försäkringar ska ske. Vissa besparingar är ev möjliga. 
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