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Sid nr 1(2)

Sammanträdets plats och tid
På majstångsplatsen i Lundbjörken
Klockan 16.00-18.00

Smtr nr
5-2019

Justerare
Ordförande och Anna Carlsson

§1
Anders Eriksson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2
Protokoll av den 2019-05-11 gicks igenom och godkändes.
§3
Bert rapporterade att hyvling och grusning är utförd och att dikesrensning pågår. En ny
trumma läggs ner på Mystgattu och en trumma bytes på Arholsgattu. Entreprenör är
Sigges Gräv. Källbacksgattus vägkanter rensas nästa år och massorna används vid
placering av stenarna vid strandlinjen vid Vasabäcken.
Dala Energi ska rätta till diket vid Arholsgattu.

Öppnande
Föregående
protokoll
Vägunderhåll
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§4
Anders rapporterade att han tillsammans med Olle Ryberg, Miljöenheten på kommunen, Saltning av
vägarna
tittat på saltpåverkan på brunnar som ligger nära väg. Fäbodlaget rekommenderas att
avstå att salta den del av vägsträckan som ligger närmast de grävda brunnarna, ca 30
meter åt vardera håll. Saltning utförs för att binda väggruset och minska neddamningen.
Fäbodlaget saknar salt- och sandspridare och förråd att förvara allt material i varför
saltning inte kan utföras utan stora kostnader.
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Styrelsen beslutade
att saltning av vägarna inte ska utföras 2019 av Fäbodlaget
att några saltsäckar finns hos Janne för de fastighetsägare som själva vill salta utanför
sin fastighet
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§5
Styrelsen beslutade
att tilldela Sven-Erik Sjöns båthusplats H1 till fastigheten nr 48
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§6
Styrelsen beslutade
att uppdra till brunnskommittén att ta vattenprover på Vasakällan och
Brönnåkerskällan
och i första hand iordningsställa den som har bästa provresultatet
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§7
Anders rapporterade att Karl-Göran Smångs är intresserad av att låta Fäbodlaget få
tillgång till hans lada/or att ha som förråd.
Styrelsen beslutade
att okulärbesiktiga ladorna på röjdagen för att kunna erbjuda ett pris.

Båthusplats

Brunnar/
källor

Förråd
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§8
Fakturakrav
Styrelsen beslutade
att uppdra till Anders att skriva på delgivningskvittot från Kronofogden och att bestrida
kravet
§9
Styrelsen beslutade
att godkänna strandkommitténs planer på inköp av ett eller två bord med bänkar till
slogbodar efter behov

Strandkommittén

§ 10
Kerstin rapporterade att hon skickat in att projektet för bryggan på badplatsen slutförts
till kommunen.

Brygga

§ 11
Komidsommarkommittén tackas för ett mycket bra och trevligt arrangemang.
§12
Familjerna Ehlis tackas för många års förplägnad på röjdagen då de nu vill lämna över
till någon annan. Örjan Mörth och Ingvar Änges som i många år lett röjningsarbetet
tackas också för allt arbete de lagt ner för fäboden.

Komidsommarkommittén
Röjkommittén

Styrelsen beslutade
att uppdra till Anders att samla röjkommittén och gå igenom röjbehoven med Örjan
§ 13
Anders rapporterade att strandskyddet gäller 100 m ut i vattnet och 100 m upp på land
och att inga träd får tas ner utan kommunens tillåtelse.

Trädgallring

Styrelsen beslutade
att besiktiga samfälld mark på röjdagen och märka ut de träd som bör tas ner
att sen kontakta kommunen om vilka träd som kan tas ned inom strandskyddet
att tillåta Sven Englund på Holen att ta ner träd/busk på samfälld mark för väg
§ 14
Styrelsen beslutade
att ta upp förslaget att inköpa och installera en hjärtstartare i fäboden på nästa årsmöte
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Hjärtstartare

§ 15
Kerstin rapporterade att alla utom 10 fastighetsägare har betalat utdebiteringen.

Utdebitering

§ 16
Nästa möte blir den 17 augusti kl 10.00 hos Anders i Lundbjörken.

Nästa möte

§ 17
Anders Eriksson tackade de närvarande för intresset och avslutade mötet.

Avslutning
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Vid protokollet

Justeras:

Inger Carlsson

Anders Eriksson

Anna Carlsson

