
Agenda för bryggmöte januari 2017 

Agendan för mötet: 

Verksamhetsberättelse för 2016 (stölder ,vagninköp,nya platser,nya medlemmar osv.) 

Ekonomi diskussionen 

1/  Inledande samtal angående installation av strålkastar belysning via närvaro givare tillsammans 

med Nässelvikens intresseförening ( för att förhindra stölder) 

2/    Nässelvikens Intresseförening skall muddra och en tanke finns att mellan oss förstärka 

strandkanten med en palissad  och göra ett promenad stråk 

3/   Arbetet med att lyfta fasta bryggan kvarstår 

4/   Rep. och förstärkning av bojflotten 

5/   Tillverka nya durkar till service båten 

6/   Inköpa en gräsklippare  (jag har kollat med Skärholmens Traktor om att köpa en beg, 

genomgången proffs maskin och priset ligger ung. runt 3000kr)  Denna maskin hade jag tänkt att vi 

delar med Tomtägare föreningen för att även använda till vägen ner emot badet och vägen runt 

eldningsplatsen och mot Torpastugan 

7/   Inköpa 4 st y-bommar för  platserna 33-34 35 på flytbryggan, säkra förankringen av flytbryggan. 

8/   Budget 

 

Vill meddela också att en förfrågan och önskemål om båtplats har redan kommit in för kommande 

säsong 

Lediga platser är 29 (bojplats), 40 (korta y-bommar) samt plats 10 (y-bommar vid träbryggan) plats 10 

skall först erbjudas den el dom som står i bytes kö 

Stig Eriksson 12/1 2017 

  



Minnes anteckningar från bryggmötet i  januari 

2017 

 
Underlag för verksamhetsberättelse 2016: 
 

 Vagn införskaffadi juni månad, står vid Torpaängen från oktober till maj, annan tid vid 
Nässelviken 

 Nya båtplatser med y-bommar, lilla bryggan 

 Nya medlemmar har tillkommit 

 Renovering av lilla bryggan 

 Planen grusad  vid bryggorna 

 Påbörjat samarbete med Nässelvikens intresseförening. 

 2 båtmotorer stulna dagarna innan arbetsdagen 15/10 – 2016 

 2 arbetsdagar höst och vår  
 

1 Planering för belysning vid bryggorna, tidigast nästa år. 
2 Rolle har pratat med  Nässelvikens Intresseförening, som är positiva till samarbete. 

Vi avvaktar för vidare planering och kostnader 
3 Tommy och Rolle ska undersöka hur det ser ut vid fundamenten till fasta bryggan samt  att se 

vilka  åtgärder som krävs för reparationen, arbetet ska utföras innan Y-bommarna läggs i. 
4 Bojflotten är inte prioriterad, vi väntar med beslut till hösten. 
5 Durkar till servicebåten, Stickan köper virke och bygger nya. 
6 Stickan har kollat priser på en beg.  proffsklippare, som ska användas av främst 

tomtföreningen och även vid bryggan. Kent gör en presentation  och  begäran till styrelsen. 
7 Stickan beställer Y-bommar till platser 33,34 och 35. Flytbryggan skall säkras från bojstenarna 

i samband med montering av dessa. 
    

Budget som skall skrivas till styrelsen: 
        

 grundsumma 25.000  (inköp y-bommar) 

 div. kostnader 10.000 

 gasoltubs inköp  1.500 

 ev. återbetalningar 10.000  för båtplatser. 

 kostnad för reparation av fasta bryggan, beräknas efter beslutade åtgärder. 

 Avsättning för gemensamt arbete med Nässelv. Intresseför. 
 
 
Älvsjö 29/1 2017 
 
Jonny/Stig 
 

 


