
 
Protokoll 5, verksamhetsåret 2021/2022  

 
 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Brantens Byalag  
(81400-3495) den 26 augusti 2021  
 
 
Närvarande:  Dag Larsson, ordförande   
  Ylva Nyman Schüllerqvist, ledamot 
  Eva Reinius, ledamot 
  Anders Lidefelt, 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  
Ekonomin är enligt plan. Den byggda rampen blev billigare än planerat. En medlem har inte betalat 
årsavgiften och heller inte betalat avgift för y-bommar, i övrigt har alla avgifter inkommit från 
medlemmarna.  
 
§5 Frågor  
Naturvård 
Det finns pengar (23 000 SEK) över enligt den tidigare budgeten som varit öronmärkta för arbete med 
att ta fram en ny naturvårdsplan. Förslag från naturvårdsgruppen är att köpa ”trädfällartjänster” och ta 
ner träd i stället för att detta ska göras av deltagarna på naturvårdsdagen. Träd som ska fällas är inom 
de med mörkgrön färg markerade områden som finns och enligt de riktlinjer som finns i befintlig 
naturvårdsplan. Förslag är att naturvårdsgruppen får omfördela en del, 15 000, av de avsatta pengarna.  
 
Dränering och bristande avrinning 
Inkommen fråga från medlem om problem med avrinning från annan tomt. Olika synpunkter verkar 
finnas om vad vattenansamlingarna beror på och styrelsen bedömer inte att det inte primärt är 
förenings ansvar att hantera detta. Dag tar på sig att prata med de medlemmar som problemet gäller. 
 
Gemensamt projekt kring saltvattenavskiljning 
Fråga från medlem om intresset att göra en analys över möjligheterna till en gemensam anläggning 
och hur detta skulle fungera, fördelning av kostnader etc. Vi gör ett mailutskick och kollar om flera 
medlemmar är intresserade av att delta i en grupp som kan bereda underlag för en sådan analys. 
 
 
 
§ 6 Övrigt  
Möbler vid B-bryggan arbetet med ommålning pausas till nästa år. Färg är inköpt! 
 
 



 
 
§ 7 Nästa möte 
Torsdag 14 oktober kl. 19-20.  
 
§ 8 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras  
 
 
 
Ylva Schüllerqvist   Dag Larsson 

 

 


