
Grundviks Villaägareförening 
Styrelsemöte 2022-05-11  

Närvarande: Morgan Lindström (ML), Emma Källman (EK), Sven Orefelt (SO), Anna Thorslund (AT), 
Clas Hjorth (CH), Annika Bring (AB)  
 
 
 

1 Mötets öppnande 

Morgan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2 Val av justerare för dagens protokoll  

Till justerare för dagens protokoll valdes SO. 

 

3 Ekonomi 

Medlems- och röjningsavgifter är utskickade. För att underlätta arbete och 
minimera kostnader har tjänst beställts för automatisering av arbete mellan 
Nordea och medlemsregistret. Bokföringsarbetet sköts av ML fram till det 
kommer läggas ut externt. 

ML, CH 

4 Återställning av marken vid Benviksbryggan 2 
Bryggföreningen har önskemål om  
Villaägareföreningen finansierar återställningen (kostnad för gräsfrön, jord och 
markarbete). Bryggföreningen ansvarar för att så gräset 
 

SO 

5 Uppdatering av medlemsregistret 
Föreningens medlemsregister kopplat till ekonomisystemet är uppdaterat 

EK 

6 Midsommarfirandet 
Frågor kring midsommarfirandet har inkommit från arrangörsgruppen och 
kommer förmedlas tillbaka från styrelsen. Information kommer annonseras på 
hemsida och på föreningens anslagstavlor.   
 

EK, AB 

7 Simskola 2022 
Grundviks populära simskola ställs tyvärr in 2022. Vi hoppas att den återupptas 
2023. 
 

 

8 Staket runt midsommarängen 
Styrelsen ger ”Arbetsgruppen för vildsvinen” i uppdrag att ta fram förslag på 
När, Var, Hur nytt staket runt midsommarängen för skydd mot vildsvinen ska 
göras inkl. kostnadsförslag. Ett beslutsunderlag skickas till styrelsen till nästa 
möte i juni. Utifrån förslagen kan styrelsen fatta beslut om prioritering.  
 

AT 

9 Översyn för badplatsen (Grundvik och Skutviken) 
Grundviksbadet: Sand behöver flyttas och trappa till vattnet behöver repareras. 
Översyn att badstege är ok från bryggan. 
Skutviken: Kontroll av stege och trampolin behöver göras 

 

SO 



10 Höstens städdag  

Höstens städdag i Grundvik blir den 24 september 

 

 

11 Kommande möte 

Nästa möte är den 4 juni kl 15:00 i Föreningslokalen  

AB 

 

 
 
Vid protokollet: 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Annika Bring 
 
 
 
Justeras: 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Sven Orefelt 
 

Annika Bring (19 maj 2022 13:42 PDT)

Sven Orefelt (20 maj 2022 12:01 GMT+2)
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