
 
Protokoll 6, verksamhetsåret 2021/2022  

 
 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Brantens Byalag  
(81400-3495) den 14 oktober 2021  
 
 
Närvarande:  Dag Larsson, ordförande   
  Janerik Borg, ledamot  
  Anders Lidefelt, ledamot 
  Eva Reinius, ledamot 
  Malin Kärre, suppleant 
  
 
§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning  
Förslaget till dagordning godkändes.  
 
§ 3 Föregående protokoll  
Janerik kunde rapportera att han inte har hunnit med att skicka ut en intresseförfrågan angående 
deltagande i en arbetsgrupp för att göra en förstudie av en gemensam avsaltningsanläggning. 
 
§ 4 Ekonomi  
Kassören kunde rapportera att alla avgifter sånär som på en Ybomsavgift är inbetalda. Påminnelse 
skickad. Föreningens första förseningsavgift är debiterad och betald varför medlemsavgifter i år ”slår 
budget” med 500 kr. På kostnadssidan har vägkommittén en liten övertrassering. NVK har 23 tkr kvar 
på kontot. Därutöver kommer de 15 tkr som är avsatta till trädfällning. De har köpt in extra 
vattenslang för ca 2500 som ej fanns med i budget. Bryggkommittén ligger precis på budget och har 
förmodligen inget mer på gång.  
Om man tar med kostnaden för trädfällningen, så blir prognosen att vi kommer in på ett delårsresultat 
med ett något lägre negativt resultat än budgeterat. Saldot på kontot just nu drygt 111 tkr.  

 
§ 5 Naturvård/naturvårdsdag  
I anslutningen till samlingen på Naturvårdsdagen kommer Dag att informera medlemmarna att NVK 
har beslutat att tillämpa befintlig naturvårdsplan. I linje med detta kommer fokus på Naturvårdsdagen 
vara att ta ner träd och sly längs våra stigar (röda området) runt hela ön. 
Dag fick i uppdrag att ställa frågan till NVK om städområden ska återaktiveras. 
 
§ 6 Önskemål om plan för putsning av grönytor (slaghacken)  
Dag fick i uppdrag att prata med Håkan Ström tillfrågad att ansvara för gamla midsommarängen. 
Traktor ägare får ansvara för andra områden. Vi ställer frågan till NVK en plan hur den kommer till 
användning. Vem ansvarar för vilket område. Dragfordon. Går även att kopplas till en fyrhjuling. 
Dag pratar med Magnus om detta. 
 
§ 7 Bryggor  
Under Naturvårdsdagen kommer vi att transportera resterna av den gamla rampen till sophuset, för 
vidare transport till grovsopbåten i vår.  
 
 
 



§ 8 Övrigt  
Kompletteringar av ”God samvaro” 
Dag föreslog att dokumentet bör uppdateras med information kring regler för båtar på gemensam 
landmark, samt medlems skyldighet att återställa stigar/vägar vid skada p.g.a. tunga transporter för 
privata ändamål. Förslaget bifölls av styrelsen. Dag fick i ansvar att ta fram ett förslag som mailas ut 
till styrelsen. Därefter kommer webbsidan att uppdateras och dokumentet att göras tillgängligt som 
PDF på webben. 
 
Förslaget från IP-Only 
Har de ett case på vår ö, kommer de ta kontakt med styrelsen för diskussion hur föreningens mark ska 
hanteras. 
 
Kassaskåp i låsta förrådet i sophuset 
Eva frågar runt bland medlemmar om någon har koll på syftet, innehåll samt kodlås. 
 
§ 9 Nästa möte 
Fysiskt möte på Sveavägen 63, torsdag 9 december kl. 18.30-20.00. Huvudämnet på mötet kommer att 
vara planering inför 2022.  
 
§ 10 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras  
 
 
 
Janerik Borg    Dag Larsson 

 

 


