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   Protokoll från styrelsemöte nr 6, onsdag den 10 oktober 2018 

 
           Närvarande: Styrelsen: Bosse, Janne, Per, Jonas, Karin, Mikael och Klaes  
 
 

1. Öppnande 
Vi hälsades välkomna av Klaes och Bosse öppnade mötet. 
 

2. Dagordning och föregående protokoll nr 5 -2018. 
 
Dagordningen kompletterades och fastställdes. Till dagens möte är 
Karin Sjögren sekreterare. 

 
3. Kassörens rapport per 2018-10-10                   Utgående saldo 

 
Konfidentiellt 
 
 

4. Status och beslut om inköp bryggor och anläggningar 
 
a) Hinsabryggan: Inbrott har skett genom den nedre delen av 

grinden, uppklippt. Händelsen ägde rum den 7-8 november, 
polisen är underrättad, Janne ringer om rep 11/10-18 

b) Centrumbryggan:  
c) Notholmsbryggan:  
d) Konvaljbryggan: se varvsbryggan 
e) Varvsbryggan: Notering, lilla bryggan vid rampen rör sig och 

behöver åtgärdas. 
f) Trattströmmen: 
g) Varvsplatsen: Stora förbättringen med sprängmaterial, singel och 

murar är klar för upptagning (lite fin fix återstår). Nedgrävning av 
elkabel görs av Jövans. 

h) Bodar och vagnar: Vi tar bort vagnen efter sista vakttjänsten 
21/10 
 

5. Vakttjänsten  
 

      6.  Övriga frågor 



 
            a) Pollarna vid mastkranen ej bra, Mikael kollar och åtgärdar. 

     b) Belysningen Hinsabryggan och Varvsbryggan, 28/8 pratade Bosse 
med elföretaget Söderlinds el, dom var här. och skulle komma in 
med en offert men den har inte kommit in än så vi kontaktar ny 
elektriker/el företag. Ev. köper vi in själva och anlitar behörig 
elektriker för inkoppling. 

     c) Samverkansgrupp vebk-fastighet-vägförening: Karin kontaktar 
Anna för att se om intresse fortfarande finns för gemensam bastu. 
Karin kollar även upp hur det går med toaletterna där vi sagt att vi 
är med på 1/3 av kostnaderna.   

      d) Flotten påbörjas denna vecka och avslutas veckan därpå. 
      e) Sjöstugan under utveckling, görs klar till sjösättningen i vår. 
      f)  Offerten på bryggförbättringen är antagen och godkänd.  

            g)  Bo, Conny, Janne och Per tog beslutet att godkänna offert från  
                 Svenska Pontonhamnar. 
                 Claes stödde vårt beslut vid ett telefonsamtal med Janne. 
                 Detta beslut togs 2018-09-12 vid ett möte hemma hos Conny. 
                 

 
              
         7.   Nästa möte & avslutning   

           
             fredag 21 december, Bullandö marina kl: 18.00 
       
       

 
 
Vid protokollet:                                                        Justeras: 
 
 
 
 
 
……………………………………                                 ………………………………… 
Karin Sjögren                                                           Bosse Eklund 
 
 

 
 

 


