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Protokoll 

Eriksviks Tomtägareförening (ETF) 
Styrelsemöte nr 1 för verksamhetsåret 2020 
 

Datum: 2020-04-14 kl 19.00 

Plats: Eriksviksvägen 16 
Närvarande: Per, Elisabeth, Anna, Johanna och Björn 
 

Dagordning 
1. Mötet öppnas 

2. Genomgång av föregående protokoll, från 2020-01-21 

3. Kassarapport – redovisning av den ekonomiska ställningen 

• 598 273 kr 

4. Medlemsregister - nytillkomna och utträden 

•  176 st 

5. Mejlbeslut. 

- P-service har informerats om att aktivt bevaka Eriksviksvägen och Munkkärrsvägen 
och bötfälla felparkerade bilar. - klart 

6. Inkomna mejl m.m. 

• Synpunkt om otillåten parkering på ETFs mark mellan Boo strandv 12A och B resp 14 
– ägaren av den felparkerade bilen är vidtalad. Det är fritt att kontakta 
parkeringsbolaget för att bötfälla felparkerade bilar. 

• Skanova har översänt undertecknat ledningsrättsavtal och nu inväntar föreningen 
ersättning om 2025 kr. Fortfarande inga pengar till ETF. – Björn kontaktat Skanova, 
Skanova ska återkomma. 

• Förrättning avseende AB137711 (början av Eriksviksvägen) är klar. ETF ersätts med 
180 600 kr för 84 kvm mark. – ersättning ETF tillhanda senast 2020-02-18 annars är 
förrättningen ej giltig. – betalat och klart. 
 

7. Badstranden – kvar tillsvidare 

- Hopptornet – på vårarbetsdagen kontrolleras vad som hänt med flotten 
- Duschen – nytt däck och duschstång uppförs på vårarbetsdagen 
- Gungställningen – åtgärdas av Lumme – klart 

8. Lekplatsbesiktning (se mail från Robert) 
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- Drift- och underhållsplan – klart 
- Årets lekplatsbesiktning utförs våren 2020, gäller även gungorna vid badet - Robert 

9. Avstängning av Boo Strandväg 

ETF har enhälligt beslutat att stänga av Boo Strandväg för genomfartstrafik. Cykel och 
gångtrafikanter ska inte hindras. Förslagsvis uppförs eftergivliga trafikhinder (bommar) 
för motorfordonstrafik vid områdesgränsen, i backen efter korsningen med 
Liljevalchsvägen. ETF ger Eriksviks Vägförening uppdraget att besluta om exakt placering 
och utformning av hinder. EVF har satt upp skyltar med förbjuden genomfartstrafik. 
Bom är beställd och sätts upp av EVF. 

10. E-nytt 

Björn skickar ut ett utkast. 

Alla kollar – svar senast 19/4 

Anna ansvarar för kopiering 

Utdelning sker av styrelsen innan sista april 30/4 

Per ordnar medlemsfakturor som kan delas ut i samband med E-nytt 

11. Övrigt: 

a. P-service kontaktas för att avgiftsbelägga samtliga p-platser - Klart 
b. Snöplogning av parkeringar ansvarar EVF för och kommer att ingå som ett krav i 

deras kommande upphandling av årsentreprenör – klart 
c. Lumme kommer att fakturera 23 000 kr + moms för arbetet med gungorna vid 

badet. Sanden var 3000 kr dyrare än överenskommet pris. Hämtning av majbrasan 
2019, nedfallna träd utmed Ringleksvägen samt beskärning av träden vid korsningen 
Boo strandv/Liljevalchsv kostar 10 000 kr + moms. 

 

12. Nästa möte: 25 augusti kl 19.00 hos Björn, Eriksviksvägen 16 

 

   

Anna Carlsson   Björn Auvinen 
Sekreterare   Ordförande 


