Styrelsemöte, Södervikens
tomtägarförening, 20210724
Närvarande: Peter, Adrian, Rolf E, Leonard, Rolf A, Per, Ann
1. Höstens arbetshelg 4-5 sep närmar sig. Eftersom vägarna i vårt område behöver en hel del omsorg så har
föreningen beställt 200 ton grus. Vi jobbar för att få grävare som kan lasta upp gruset på släpvagnar och
hjälp av traktor att köra ut det. Vi efterfrågar även hjälp av de som har fyrhjulingar och släp som kan
köra. För kännedom så kommer grusbåten ngn gång under veckan innan städhelgen och lastar av i
slipdalen. Det kommer då att vara omöjligt att använda rampen för sjösättning /upptagning fram tills
gruset är ute på våra vägar.
2. Bord/bänkar vid dansbanan kommer att fräschas upp med nya ytskikt. (Roffe E beställer)
3. Bord/bänkar till Hemträsk har efterfrågats, (Peter kollar på det).
4. Alla roddbåtar/kanoter etc skall märkas upp med fastighetsbeteckning, gäller både vid Hemträsk och på
andra platser inom vårt område så länge de ligger på föreningens mark. Omärkta båtar/ kanoter etc kan
komma att flyttas till annan plats. Det ger oss möjlighet att städa och organisera lite bättre. Ta gärna hem
kanoter till tomten efter säsongen.
5. Föreningen har tidigare avslagit bastualternativ på grund av svårigheter att sköta den bland annat.
Föreningen har nu sagt ja till privat initiativ från Per L m fl om att få lägga en bastuflotte i Judeviken. Den
kommer att göras tillgänglig för de som önskar hyra bastun mot en mindre peng. Den kommer drivas/
underhållas av dessa personer har ingenting med föreningen att göra.
6. Föreningen har beviljat en person att dra slang över föreningens mark för en avsaltningsanläggning.
7. 10 augusti kommer Per L ta vattenprover ur våra pumpar. Resultaten kommer att finnas på hemsidan för
den som är intresserad.
8. Styrelsen jobbar på att få till tre bryggplatser till.
9. Kim med flera kommer under kommande vecka att fixa en av helikopterplatserna.
10. Vagn till brandpumpen. Vi är tillbaka på ruta ett och får jobba vidare på frågan.
11. Leonard har/ och håller på att fixa våra brandslangar.
12. Brandbod även på Norra sidan- Leonard m fl kollar detta.
13. Nästa möte 4/9, kl 1300 Dansbanan.

Vid pennan
Ann

