
 
Protokoll 4, verksamhetsåret 2022/2023  

 
 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Brantens Byalag  
(81400-3495) den 28 april 2022  
 
 
Närvarande:  Dag Larsson, ordförande   
  Janerik Borg, ledamot  
  Anders Lidefelt, ledamot 
  Ylva Nyman Schüllerqvist, ledamot 
  Anna Sandberg, ledamot 
  Eva Reinius, ledamot 
  Malin Kärre, suppleant 
  Pether Andersson, suppleant 
    
 
§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning  
Förslaget till dagordning godkändes.  
 
§ 3 Ekonomi 
2/3-delar av våra medlemmar har betalat sina avgifter. Sista betalningsdag 30 april. Janerik mailar en 
påminnelse till våra medlemmar.  
 
§ 6 Vägar 
Det finns behov av att förstärka på vissa platser, så att man kan gå torrskodd på alla vägar. Tung trafik 
har även orsakat vissa skador där det behöver fyllas på grus, t. ex.- fyrvägskorsningen. Grus bör finnas.  
 

§ 7 Bryggor/möbler 
Delar av B-bryggan har rest sig. Vi informerar Bryggkommittén.  
Bryggkommittén funderar på att bygga en soffmiljö i tryckimpregnerat trä vid B-bryggan. Vi inväntar 
detta förslag innan nya möbler eventuellt köps in. 

 
§ 8 Hantering av policy för anläggning på föreningens mark 
Dag och Malin presenterade ett första utkast, som mötet tyckte var bra. Vi beslutade att presentera 
förslaget på nästa årsmöte för beslut. 
 
§ 9 IP-only 
Enligt uppgift ifrån IP-Only är 5-7 st medlemmar intresserade. De har inventerat ön för planering av 
ledningsdragning och i och med detta beslutat att inte söka möjlighet att samdra ledning med 
Vattenfalls luftdragna elförsörjning. Eftersom det finns intresse bland fastighetsägarna, planerar IP-
Only att dra fiber som möjliggör att varje fastighetsägare kommer att kunna ansluta till fibernätet. 
Enligt IP-Only kommer man att kunna ansluta antigen i samband med etableringen på ön eller vid 
senare tillfälle.  Bredband till vår del av skärgården finansieras genom ett politiskt beslut, vilket gör att 
IP-Only har stöd för att anlägga fiberdragning till alla fastigheter även om det finns 
intresseanmälningar enbart ifrån ett begränsat antal fastighetsägare. Enligt uppgift ifrån IP-Only. 
Dragning på föreningens fastigheter, vilket inkluderar våra vägar, är tänkt att regleras i ett separat avtal 



mellan föreningen och IP-Only. Dag och Anders har tagit del av företagets standardavtal och bedömer 
att vi behöver juridisk hjälp och ett tilläggsavtal som säkerställer att föreningen går skadefri. Anders 
lovade att kontakta juridisk kompetens för granskning av avtalet. 
 
Enligt uppgift finns det intresse för dragning på vår grannö Gällnö. Dag uppdras att söka kontakt med 
dem för informationsinsamling. 
 
Dag har frågat IP-Only om möjligheten till ett informationsmöte med syftet att föreningens 
medlemmar kan få möjlighet att ställa frågor till företaget. Föreslagen tid är tisdag 10 maj, kl. 19.00. 

 
§ 10 Övriga frågor 
Styrelsen föreslår att ta bort städområdena, då det i dagsläget inte finns någon ansvarig i resp. område 
och idén har lite dött ut. Dag förankrar med NVK. 
 
Midsommar – vi efterlyser olika funktionärer/roller för att vi ska få ett fint och minnesvärt gemensamt 
firande. 
 
Jubiléumsfest – vi beslutade att integrera detta med midsommarfirandet - göra ett litet historiskt 
avtryck. Kanske bjuda på något gott att dricka och en gemensam skål. 
 
Ångbåtsbryggan – avsätta en budget nästa år för en analys hur behovet av renovering ser ut på sikt. Vi 
skulle t. ex. kunna anlita Sjöliv som kommer med dykare som har kunskapen. 
 
Janerik redovisade en påbörjad utredning kring möjligheten att förse ön med avsaltat sommarvatten. 
Återkommer med fortsatt beredning. 
 
§ 11 Nästa möte 
23 maj kl. 19.00 över Teams, Dag skickar ut en inbjudan. 

§ 12 Mötets avslutande 
Ordförande förklarar mötet avslutat.  
 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras  
 
 
 
Janerik Borg    Dag Larsson 

 

 


