
Protokoll  fört 2019 06 08 vid Bua Strands samfällighetsförenings styrelsemöte hos Per Sjödin 

Närvarande: Agneta Rising ordförande, ilva Vallström, , Curt Edenvik kassör, Sven Lusensky, Rut Florentzson 
och Per Sjödin sekreterare 

§ 1. 
Ordföranden öppnade mötet och det fastslogs att det utlysts i laga ordning. 

§ 2. 
Protokoll från förra styrelsemötet godkändes, läggs ut på hemsidan. 

§ 3. 
Sedan föregående möte har vi beslutat via mail: 
Medlemsmatrikeln används bara för styrelseutskick. Då Samfälligheten ansvarar för allmän platsmark har vi 
beslutat att Hans Göran Lindberg inte får använda stora stenar längs vägen för att återställa sin pir, Sven 
Lusensky reserverade sig. 

§ 4. 
Rishögar och flisning: total kostnad ca 18 000:- inkl bortforsling av skräp efter flisningen. Servicen bedöms 
vara värdefull för medlemmarna, nya rishögar får påbörjas 1/8, flisning veckan efter påsk. Då många 
utomstående lagt i högarna beslöt vi att inte ha någon hög vid korsningen Fiskelia-Kvarndammsvägen och ta 
bort en av högarna på Hovgårds Strandväg mellan Fiskelia och Kustroddarevägen. Sven ordnar nya skyltar 
med gällande  datum, vad som får slängas och att servicen är till för medlemmar i Samfälligheten och 
Intresseföreningen. 

§ 5. 
Allmän platsmark: Länsstyrelsen har inventerat strandpaddeförekomsten på Norra Härta, de finns rikligt på 
flera ställen. Enligt Mikael Larsson kommer våra nyanlagda grodvatten på strandängarna att kunna fungera 
när de har stabiliserat sig. I ett senare skede kan det finnas möjlighet att flytta dit rom/yngel från Norra 
Härta. Länsstyrelsen betalar Håkan Gustavsson för att slå ängarna och ska be honom även gå med röjsåg 
mot vresrosor och björnbär. Troligen ska Mikael Karlsson lejas för att ta större vresrosor maskinellt. Helst 
skulle man räfsa efter slåtter och ta bort gräset för att få bort näringsämnen, men vi ser det som svårt att 
arrangera slåttergille. Småträd längs stranden bör tas bort. Huruvida Sparrisängen kan tillföras vårt 
ansvarsområde ligger hos Lantmäteriet, de ska ta upp det i slutet av året. Rut tog upp diskussion om 
allemansrätten, husbilar har stått parkerade vid Kosand mer än ett dygn. Sven fick i uppdrag att göra en 
informationslapp som kan sättas på vindrutan när det gått ett dygn. 

§ 6. 
Vägar: Rudolf som hade sjukfrånvaro lät meddela att saltning är på gång. Farthindren i övre delen av Fiskelia 
har fungerat bra, vi ber Martin Svedberg fortsätta sköta det. Rut tog upp problemet med vattenansamling 
på Hovgårds Strandväg nedanför Berghem. Hon pratar med Rudolf/Sven-Erik och ber om kostnadsförslag 
som styrelsen får ta ställning till. 

§ 7. 
Årsmöte: Lördag 19 07 20 kl 10.00. Lokalen är reserverad från 09.30, då träffas styrelsen för att ställa i 
ordning. Sven ordnar nyckel. Inga motioner har kommit in. Efter verksamhetsberättelsen har vi chans att 
informera framåt, att engagera medlemmarna i kampen mot vresrosor, lupiner mm. T.ex efter flisning 
skickar vi mail och ber om hjälp med städning. Med kallelsen ber vi om information om ev bortgångna 
medlemmar så vi kan uppmärksamma dem vid årsmötet. 



 

 

Ordföranden avslutade mötet och tackade för aktivt deltagande.   

 

 

 

Agneta Rising,ordförande                        Per Sjödin, sekreterare 

 

 

 


