
Fastighetsföreningen Björholmens Intresseförening (BIF)

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 2016-05-08

Närvarande:
Ragnar Wingård, ordf.
Pär Malmberg, sekr.
Cecilia Hederoth
Tore Karlsson
Lars Göransson
Cecilia Lind Hoffmann

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

2. Föregående mötes protokoll - Kommande år
2.1 Midsommarfirande
CLH har läget under kontroll. Musikant sökes. Kollar med Lars Göran
Ramstedt i Hallsbäck.
TK kör ner björkris.
LG klipper gräs.
CH lägger in i på hemsidan.

2.2 Föreningsstämma
Lokal till stämman 2016-07-02 är bokad.

2.3 Bokslut och Årsberättelse
Bokslut och verksamhetsberättelse är framtaget och godkändes av styrelsen
för senare presentation på stämman.
CH talar med Ingemar om att få till stånd båtvandringar vid 2 tillfällen under
som marsäsongen.
Vad gäller hjärtstartare så förlitar vi oss till den som finns på marinan.
Lyft fr~gan huruvida Samfälligheten och BIF skall vara två olika föreningar
eller om vi kan skapa en. RW diskuterar med Buster H och återkommer med
eventuellt förslag till stämman.

3. Föregående mötes protokoll
3.1 BRF Björholmens tvist



Tvisten mellan BRF Björholmen och Jörgen Rudbäck et.al. fortsätter.
Förlikningsdiskussioner resultatlösa. Tingsrättsförhandlingar som var
planerade till maj månad är nu uppskjutna till November.
Jörgen Rudbäck har sagt upp samtliga båtplatser för BRF Björholmens
medlemmar för säsongen 2016.

3.2 Badbrygga Gåseskär
Klar. Kostnad 7445 kr för BIF.

3.3 Gångväg till Halsbäck.
Inget nytt. Arne/Roger ej positiva till förslaget. Aktivitet nedlagd tills vidare.

3.4 Lägesrapport Lennby-Cragg.
Inget nytt.

3.5 Ny hemsida.
Mer substans/data efterfrågas. Historisk data går ej att återskapa. Thomas
Frigell kan ha bilder och dokumentation i sin dator. CH undersöker.
TK kollar efter flygbilder mm.
CH; Lägg in protokoll, midsommarfirande, städdag, båtvandring (Ingmars
pärlor), fiber i Björholmen mm.

3.6 Husen på Björholmen.
CH; Förbereder fotografering.

3.9 Medlemsskap i BIF
Förslag till stadgeändring gällande fullständigt medlemsskap för BRF
Björholmens medlemmar + sjöbodar tas upp på årsmötet. RW förbereder

4. Föreningsangelägenheter
4.1 Fiber till Björholmen.
Inbetalning av 300 kr till den nystartade ekonomiska föreningen skall göras av
intresserade hushåll. Presentation av Daniel Hoffman planeras till
årsstämman.

4.2 Avlopp Marinan
Inkopplingen är klar men inkörningsproblem. Troligtvis gäller 2016-2017
kanske så sent som 2018 för start. Inget nytt på gång enligt LG kontakt.
RW efterfrågar hos kommunen var Björholmens Marinas avlopp går ut.
Handlingar + ritningar efterfrågas samt inkopplingsdatum.
Kommunen bör granska Björholmens Marinas anläggning. Miljö och Hälsa
prioritet 1. Påpeka för Länsstyrelsen.



5. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte sker i samband med stämmomötet 2016-07 -02.

Vid protokollet;
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