Fastighetsföreningen Björholmens Intresseiörening
Protokoll fört vid Ordinarie styrelsemöte 2015-09-06

Närvarande:
Ragnar Wingård, ordf.
Lars Göransson
Cecilia Hoffman
Cecilia Hederoth
Hasse Kristensson, protokollförare

1. Mötets öppnande och dagordningens godkännande.
Ordförande öppnade mötet. Dagordningen godkändes.

2. Kommande år.
2.1 ~idsommarfirande
Ordf. framförde att förberedelserna för förra årets midsommarfirande
hade fungerat mindre bra. Någon behövs för att ta ansvar för projektet.
Cecilia Hoffman erbjöd sig att hålla i detta. Lars Göransson håller i
klippningen av gräset på Sylta.
2.2

Föreningsstämma
BIF har ansvaret för bokning och förtäring i församlingshemmet 2016.
Beslöts att nästa års stämma hålls Lördagen den 2016-07-02.

2.3

Bokslut och Årsberättelse
Både bokslut och årsberättelse skall vara klar under april månad för att
kunna redovisas vid styrelsemötet i maj.
,

3. Föregående mötes protokoll.
3.1

BRF Björholmens tvist
Inget nytt.

3.2

Badbrygga Gåseskär
Senaste kostnadsuppskattning är ca 15000:- SEK att fördela lika mellan

BIF och BSF.
3.3

Gångväg till Halsbäck
Inget nytt Lars återkommer.

3.4

Lägesrapport Lennby- Cragg
Svar från Regeringen har ännu inte kommit. Troligtvis händer inget
förrän all överklaganden är klara.

3.5

Ny hemsida
Arbetet pågår. Det är problem med att hitta det historiska materialet.
Cecilia Hederoth kontaktar Anders Hultman som gjorde den gamla
hemsidan om hjälp.

3.6

Husen på Björholmen
Detta är ett stort arbete. Cecilia Hoffman tar fram nya bilder på husen
gärna att ta med personerna som nu bor i husen på bilden. Cecilia håller i
projektet och tar hjälp att utforma innehållet.

3.7

Rabattkort till ~arinans restaurang
Ordf. meddelade att han nekat en person rabattkort som ansåg sig ha
samröre med Björholmen men som inte har någon fastighet.

3.8

Cykelbana till Björholmen.
Frågan läggs ner då det bedöms att det för närvarande inte är möjligt att
få en cykelväg till Björholmen.

3.9

Fullständigt medlemsskap
Frågan bordlades

för BRF Björholmens medlemmar

4. Föreningsangelägenheter
4.1

Fiber till Björholmen.
Hasse informerade från de möten som hållits i KlövedaI angående fiber.
En förening har bildats för KlövedaI sydväst. Vårt område KlövedaI
Nordväst kommer förhoppningsvis att bildas den 12 september. En eller
två föreningar till behövs för att täcka KlövedaI. Detta är på gång. Varje
förening behöver 200 fastboende för att kunna få bidrag varför gränserna
mellan föreningarna kan komma att ändras. Det är viktigt att vi lyckas så
att vi kan få fiber till hela KlövedaI. Vår framtid är beroende av detta.

4.2

Avlopp ~arinan
Ordf. har skickat ett mail till kommunen med förfrågan när ~arinan blir
inkopplad till det kommunala avloppet. Svaret blev att det kan ske först

när Ängholmens reningsverk är i gång vilket beräknas bli 2016-2017.
Lars undersöker med sina kontakter med VA vad som gäller.

5. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är söndagen den 2016-01-10 kl 1100 hos Ragnar.

Vid protokollet: .
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Ragnar Wingård
Ordförande
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