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Resumé över behandlade ärenden under styrelsemöte 2015-09-26 

 
Normal agenda på detta möte. Alla styrelsemedlemmar utom en närvarande och styrelsen 
var beslutmässig. 
 
Rapport från 
Ordföranden: 
Det har kommit ett förslag om att bygga en bastu. Enligt förslaget ska bastun drivas i regi 
av en separat förening. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget. Beslutet om godkännande 
hänskjuts till kommande stämma. 
Remiss rörande bygglov för ett garage som önskas placeras närmare väg än 4,5 meter har 
inkommit. Situationen är besiktigad och grannar har tillfrågats, styrelsen ser inga problem 
med placeringen, en container som finns på tomten ska tas bort. 
Den som hyr ladan i Åkerö har framställt önskan om att köpa den. Frågan ska hanteras 
genom att först besiktiga ladans status. Vi behöver också en vinterförvaringsplats för vår 
traktor. 
 
Kassör 
1 miljon placerat på fasträntekonto med 0,7% ränta. 
10 medlemmar och 1 hamnavgift släpar. Kontakt tagen och betalningar bör inkomma under 
september. 
 
Skogen: 
I Åkerö har vi röjt skog, 1300m3 skog har avverkats, kalkylerat 800 m3 vilket kommer ge ett 
positivt bidrag till samfällighetens ekonomi. 
Ett nytt risupplag har lagts upp i Åkerö.  
Bommen vid Åkerö har upprepade ggr vandaliserats. Händelserna är polisanmälda. Vi 
utreder hur vi ska hantera frågan om avstängning av vägen. 
Kring Astrids Kyrkväg kommer ytterligare röjningsarbeten ske att den fortsatt ska fungera 
som en bra promenadväg 
 
Grönområden: 
Medlem har påtalat att elstängsel som finns på området kan skada vilda djur. Så är det och 
vi kommer att behöva se över stängsel varje vår. Stängsel som inte är aktiva bör tas bort, 
detta görs i den takt det är möjligt.  
En betesputs ska inköpas för att snygga till i kanter av ängar som tenderar slya igen, 
särskilt på mindre partier som inte är utarrenderade. 
De dikningsarbeten som skett de senaste åren kommer att fortsätta med fler diken inom 
området med syfte att undvika översvämmande vägar och tomter på våren. Utloppsdiket 
från Tillsmaren ingår i Tillsmarens dikesföretag där VSF har en andel av drygt 50 % Det 
planeras ett möte till hösten för planering av en rensningsinsats i diket. 
En av de i Tillsmaren utsatta karpar har dött, men de övriga 29 gör ett bra jobb. 
 
Vägar: 
Vägguppen är bortplockade för säsongen. 
Sladdning av vägarna påbörjad och potthål är lagade. 
Kommunen kontaktad ang skrotbilen i början av Dragonvägen. Kommunen kommer att 
agera efter en månad. 
 
Vatten: 
Sommarvattnet planeras stängas i mitten av oktober. 
Vi har fortfarande inte fått någon ytterligare information om det kommunala vatnnet. Ordf 
kontaktar återigen kommunen för att få besked. 
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Hamnar: 
Det har dessvärre skett en stöld av båtar och motorer i Vretaviken. 
Grind till bryggan förses med kodlås som drivs med batteri. 
Vassklippare diskuteras, är det klokt införskaffa en till föreningen eller ska vi hyra in 
tjänsten? 
Dörr till soprum i Löta är beställd. 
Viltvård: 
En vildkatt har tagits omhand och lämnats till ett katthem. 
 
Centrum: 
Stängsel kommer att monteras vid värmepump till poolen för att hindra åverkan.  
Grushögen vid klubbhuset kommer att tas bort före sommaren. 
Nya skötselavtal är snart klara. 
 
Medlemsregister 
Lantmäteriets avgifter för uttag av aktuella register har ökat, nu kostar 4 st per år 4762 kr, 
så i fortsättningen beställer vi endast ett registerutdrag till stämman. 
 


