Fastighetsföreningen Björholmens Intresseförening (BIF)
Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 2016-08-14
Närvarande:
Ragnar Wingård, ordf.
Pär Malmberg, sekr.
Lars Göransson
Cecilia Lind Hoffmann
Christer Karlsson

1. Mötets öppnande och dagordningens godkännande
Ordförande öppnade mötet. Dagordningen godkändes.
2. Beslutspunkter från årsmötet
På årsmötet beslutades det om en stadgeändring så att tidigare associerade
medlemmar nu blir fullvärdiga medlemmar.
Vidare skriver RW till kommunen och informerar om de parkeringsproblem
som föreligger speciellt sommartid vid fint väder.
3. Föregående mötes protokoll
3.1 Midsommarfirande
Årets midsommarfirande var mycket välplanerat/välarrangerat och förlöpte
mycket väl. CLH ska ha en stor eloge för väl utfört arbete. Det kom mycket
folk, med deltagande från såväl båtfolk som gäster från hotellet.
Inför nästa år kollar vi om det finns ett bredare intresse att vara med och
arrangera. PM kontaktar Jonas Edberg om hotellet kan tänkas vara med.
3.2 BRF Björholmens tvist
Tvisten mellan BRF Björholmen och Jörgen Rudbäck et.al. fortsätter.
Förlikningsdiskussioner har hitintills varit resultatlösa. Inget nytt i sak.
3.3 Badbrygga Gåseskär
Badbryggan har blivit mycket bra och varit väl utnyttjad i sommar. Emellertid
blev virket till trampolinen stulet innan den hann färdigställas. Nytt virke får
införskaffas till nästa år.
3.4 Lägesrapport Lennby-Cragg
Inget nytt.
3.5

Ny hemsida

Mötet beslutade att CLH skall ta en mer aktiv roll vid uppdatering av
hemsidan. CLH kontaktar CH.
Husen på Björholmen skulle lämpa sig att ha på hemsidan. PM talar med
Buster Hultman om det finns en digital kopia av nuvarande version.
Hemsidan kan delas upp i en öppen del och en sluten del som kräver
password (enbart för föreningens medlemmar).
3.6 Husen på Björholmen
Även här beslutades det att CLH tar en mer aktiv roll. En 1:a utgåva skall
finnas tillgänglig vid styrelsemötet i Januari 2017.
3.7 Fiber till Björholmen
Inget nytt sedan årsmötet.
3.8 Avlopp Marinan
Avloppet från marinan har till och från luktat under sommaren. Kommunen bör
granska Björholmens Marinas anläggning. Miljö och Hälsa är prioritet ett. RW
skriver till kommunen och påtalar de problem som förevarit. Agerar inte
kommunen så nödgas vi gå vidare till Länsstyrelsen.
4. Övriga frågor
Frågan om bastu vid Gåseskär diskuterades. Denna fråga har varit uppe
tidigare men fallit på strandskyddet. Ett alternativ kan vara en bastubåt
förankrad vid Gåseskär. Som ett första steg beslutades att vi undersöker
möjligheterna till att få till en deal med hotellet om att låna deras bastu,
speciellt under lågsäsong. PM undersöker.
5. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte bestämdes till 2017-01-08, kl 1100 hemma hos RW.
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