Nannberta Vatten
Styrelseprotokoll 2020-08-20

Narvarande: Hans-Olov Lund, Kent Stromberg, Leif Strand, Magnus Jonsson, Kerstin
Hagstrom Vanberg, Agneta Ydreborg och Pia Adamsson

1.
2.

Foregeende maitesprotokoll gicks igenom och godkdndes.

Ekonomi

a)

Styrelsearvode fr6gan kom upp vid ersmotet och ett fdrtydligande gordes att
arvode sen tidigare beslut betalas ut till ordforande, kassdr och sekreterare.
Fdr ovrigt arbete fir man begiira ersdttning om man har haft utlegg.
Timersdttning utger frir regelbundet skotselarbete av utsedda skotselgrupper
t.ex. inom hamn- och 916nomreden. Arbete bygger p5 frivillighet.

3.

Vattenverket
Det kommer att bli nagra kortare avbrott under haisten da det er en del 16r som

behdver bytas ut. Enligt lngemar se borjar det bli slitet och pumpar och ror bdrjar bli
negra ar. Dock ar det inget akut.iust nu.

4.

lnterna vagar

pi Biilgholmsvdgen som kommer att Stgardas under hosten. lngemar
kommer att ta hjelp av grevmaskinist. Fastighets;garen som det bertir har fitt
information om detta.
Problem

5.

Griinomride och grisstengsel

a)

Mortholmsvegen 4 Kent tar kontakt med fastighetsdgaren och eterkommer vid
nesta styrelsemOte.

b)

Nedtagning av triid p6 fcireningens allmiinna mark Pia informerar
fastighetsdgaren Tomas pa Essdviigen att det ger bra att falla de 4 trad som ster
i

vdgen och som riskerar att rasa in tiver tomt/hus. lnformationsbrev skickas

till

byn gellande detta.
Gunnar p6 Essdvdgen hade ocksd ett trad som stod utanfdr hans tom som
behovdes tas ner (annan markigare ddr). Detta kunde venta till nasta er enligt
Gunnar.

c)

Parkslide

-

kompostering

pi ging som ska laggas ut med information om detta pi hemsidan.
Vad vivet idag si ska rdtterna ej r6ras, daremot g;r det bra att klippa ner ftir att
Skrivelse 6r

halla det ischakt.

6)

Hamnomrade
En brygga har byBgts om

intill gestbryggan och dar kommer forhdjd

batplatsavgift att tas ut under 10 5r. For 6vrigt ar det snyggt och prydlig i
om redet.

7l

Badplatsen
Bryggan hamnade lite snett i 5r och ddrfor har en sten som vanligtvis hamnar
under bryggan hamnat vid sidan om bryggan (vdnster) det beslutades dock
att inget ska gdras et det iAr utan att inf6r nasta 5r sa fvttas bryggan mer 5t
h69er.
Det beslutades att ingen sand ska fyllas pe vid stranden.
Kerstin kommer att ordna med ny skylt till nesta 5r fdr att uppmdrksamma
badgdster att dyk sker

8)

pi

egen risk.

Betplatser
Det finns fortfarande ett par platser lediga.
Styrelsen vill peminna om att de som har en brygga vid beten sjdlva ansvarar
fdr denna.

e)

Hemsidan
a) tinskemil om protokoll pe hemsidan

- forbdttrad medlemsinfo

PA senaste ersmdtet se kom det upp dnskemel att styrelseprotokollen ska
finnas pi hemsidan. Det beslutades att frAn och med nu kommer de att
finnas pd medlemssidan.

10)

Ovriga

frigor

Pia stiillde frigan om nAgon visste bakgrunden till att Vastra l\ildlardalens
Myndighetsforbund kommer och har tillsyn av avloppsanordningar under
september menad. lngen information har kommit till styrelsen om d€tta.

Agneta fregade om komposten i backen, hur ser vi till att den sk6ts och att
den ej blir for stor. Ar det si att vi behover fler stellen? Fdrslag pe platser.

Kompostfregan bcir ldsas, ddr sA dr mojligt, genom att hitta lemplig plats
inom egen tomt eller inom intilliggande allmen mark och med personligt
ansvar fdr skdtseln.

Utbildning kommer att ske i Hjiirt- och Lungrdddning men det har skjutits pe
framtiden pi grund av Coronan. Deremot finns ingen plats fdr en
"Hjdrtstartare".
Fr6gan som kom upp pi Srsmdtet att dela upp omrSdet i olika delar d6r
fastighetsdgarna sjdlva ansvarar f6r det omredet som de tilldelas fattades det
inBet beslut om di det st6r i stadgarna att var och en ansvarar for omride

skdts som gransar till den egna tomten. Ftir ovrigt finns det 2 steddagar / er
och vi f6r inte gldmma att m6nga har sin sommarstuga som rekreation en

stund fdr vila och avkoppling utan alltfdr menga mSsten.

11)

Niista mtite

Li,rdag 2020-10-10 kl 10.00

Steddat Ltirdat 2020-09-26
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Olof Lund, ordfrirande

Kent Strdmberg, kassor

