
 

 

                                    PROTOKOLL 2016-03-22 
 
 
 
Art                                 Protokoll vid styrelsemöte för Högsböleskiftet 20160322 
  
Tid och plats                Yvonne Lundgren,Högsböleskiftet 
 
Närvarande                  Styrelseledamöter 
 
                                     Yvonne Lundgren 
                                     Anders Lindmark 
                               
                                      Övriga närvarande 
 
                                      Jonny Nilsson 
                                      Conny Edholm 
                                      Stig Nyström 
                                      Leif Morin 
      Bernt Olofsson 
 
 
§ 1 Öppnande               Ordförande Yvonne Lundgren hälsade alla välkomna och förklarade  
                                       mötet öppnat. 
 
§ 2 Godkännande av     Dagordningen fastställdes av styrelsen.    
      dagordningen  
 
§ 3 Genomgång av        Protokollet läggs till handlingarna 
föregående protokoll 
 
§ 4 Ekonomisk rapport Anders Lindmark berättar på kontot är det 156 tkr och inga liggande                        

utgifter. Vattenkostnaden ovanligt låg 47 tkr och nu mera normal. 
Dikningen av vägen, hösten 2015 blev billigare än beräknat. 

 
§ 5 Vägen  
                     Vi begär uppdatering av offerten för ny beläggning 2017 
                                       Några problem med dåliga vägtrummor  som måste bytas. 

    Kollar upp om vi kan bredda vägen i snäva högerkurvan till Högsb.skiftet.        
Förslag: När vägen är bar under våren 2016 ska sopning utföras fram till      
E4. 

 
 
§ 6 Hamnen                 Förslag till prishöjning av båtplatser: små båtplatser till 1500 kr/år och stora  

  Båtplatser 1700 kr/år och utomstående båtar till 2000 kr/år.  
  Till båtplatserna är det kö, vi kommer att föreslå att de externa blir av med       
sina platser, när det finns kö av våra egna medlemmar så prioriteras de. 

                                       
 
            
§  7 Tjärnen                  Jonny Nilsson kommer att se till att det rensas på botten med   sten vid       
                                      Bryggan och monteras en badstege. Veden verkar räcka och det är snyggt  
                                      och rent vid Tjärnen. 
                                       

    
§ 8  Vatten     Vi ska kontakta Pireva angående fjärravläsning av vattenåtgången 
                                      så vi ser ev ändringar av åtgången, förslagsvis ca 1 gång / månad. 



 

 

 Vi skickar ut en skrivelse ang. egen vattenkontroll tillsammans med 
inbjudan till årsstämman. 

 
 
§ 9 Hemsida Enligt årsstämmans beslut 2015 har Yvonne Lundgren härmed tagit fram 

offert från WiseWeb gällande en egen hemsida för föreningen. 
 Pris 12.500 kr engångskostnad, därefter 3500 kr / år. 
 Yvonne sköter om detta och har en presentation med till årsstämman för 

information till medlemmarna. Denna investering ska på sikt förenkla 
information, utskick mm. hantering. 

 
§ 10 Övrigt Utdebitering:För att bygga upp en buffert för kommande kostnader främst 

för vägunderhåll, så föreslår styrelsen att utdebiteringsavgiften höjs för 
åretruntboende till 2200kr / år för sommarboende till 1100 kr / år. 

 
 Båttur sommaren 2016: Vi undersöker om en båttur likt de vi tidigare gjort, 

med målsättning åtminstone 1 gång / sommar från avfärd och ankomst via 
vår turbåtsbrygga. 

 
 
 
§ 11 Nästa möte         Förslagsvis den 14 maj  2016 kl 11.00 vid  Piteå Havsbad. 

Yvonne kollar upp, bokar och skickar ut inbjudningarna tillsammans med  
             någon fler i styrelsen. 

         
                                     
 
 
 

 
Vid protokollet        Justeras 

 
 
                                    ………………………………                   ………………………………. 

Conny Edholm        Yvonne Lundgren ordförande 
 
 
 
 
 


