
 
Protokoll 3, verksamhetsåret 2021/2022  

 
 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Brantens Byalag  
(81400-3495) den 3 juni 2021  
 
 
Närvarande:  Dag Larsson, ordförande   
  Janerik Borg, ledamot  
  Ylva Nyman Shüllerqvist, ledamot 
  Eva Reinius, ledamot 
  Malin Kärre, suppleant 
  Rikard Henning, suppleant 
  
 
§1 Mötets öppnande  
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§2 Godkännande av dagordning  
Förslaget till dagordning godkändes.  
 
§3 Föregående protokoll  
Föregående protokoll godkändes. 
 
§4 Ekonomi  
Kassören var ej närvarande på mötet, men lät hälsa att ekonomin är enligt plan. 
 
§5 Frågor  
Naturvårdsplan 
NVK genom Rikard lät hälsa att de håller på att ta fram en ny Naturvårdsplan. 
 
Vägar, diken och dränering 
Efter de kraftiga försommarregnen kan vi konstatera att det finns behov av att se över öns vägar, diken 
och skapa bättre dränering på några ställen, bland annat utanför Reinius tomt. Dag åtog sig att prata 
med Lars Wirén och föreslå att en vägarbetsdag bör utlysas. Eventuellt kan det finnas behov av att 
köpa in grävtjänster från Micke Theorin på Ängsholmen. 
 
Avlopp 
Många medlemmar planerar nya avlopp. Styrelsen beslutade att maila nyttiga och bra länkar som kan 
vara lite hjälp på vägen. Ylva åtog sig att formulera ett brev som publiceras på webbplatsen. 
Anders Engwall har köpt en traktor med grävskopa och kan åta sig avloppsuppdrag. 
 
§ 6 Övrigt  
Möbler vid B-bryggan 
Vi beslutade att Janerik köper in nya stolar efter midsommar till en kostnad på ca 5.500 kr. Janerik 
ansvarar även för att göra ett mailutskick till medlemmar, med budskap att vi söker tjänstvillig 
arbetskraft för renovering av befintliga möbler. Eva utsåg sig själv till sammankallande för detta 
projekt. 
 
Midsommarfirande 
Vi beslutade att göra ett mailutskick till medlemmarna för att kommunicera att midsommarfirandet 
begränsas till fiskdamm för barnen kl. 15.00. 
 



Grovsopbåten – avgränsningar 
Vi beslutade att köpa in utrustning (rep/koner) för att göra avgränsningar för gångar, samt uppdelning 
Sollenkroka ö/Ängsholmen. Eva åtog sig detta uppdrag. 
Styrelsen uppmuntrar även medlemmar att göra ”loppis” inför dessa dagar på sina egna tomter. 
 
Rampen vid A-bryggan 
Bryggkommittén har en plan för detta arbete. Förhoppningsvis kommer den nya förstärkta rampen 
vara klar någon gång under sommaren. 
 
§ 7 Nästa möte 
Torsdag 19 augusti kl. 19-20.  
 
§ 8 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras  
 
 
 
Janerik Borg    Dag Larsson 

 

 


