
   

Boholmarnas vägförening     Sida 1 av 2 

 

Verksamhetsberättelse för år 2020 

Styrelsens sammansättning: 

Ordförande:  Johan Gren/Oskar Feltenstedt 

Kassör:  Per Åkesson 

Sekreterare/ledamot: Emma Adolfson 

Information/ledamot: Andrea Berg 

Ledamot:  Patrik Engberg 

Suppleant:  Bodil Magounakis 

Suppleant:  Oskar Feltenstedt/Johan Gren 

 

 

Aktiviteter 

Året 2020 har präglats utav Covid-19 och våra möten har vi hållit digitalt. Viss 

verksamhet har blivit inställd och annan har flyttats i tid eller rum. 

Vi har träffat kommunen för att prata kring cykelväg till gamla E22.  

Vi har inskaffat blomsterlådor till Strandskatevägen samt satt upp skyltar ”gårdsgata” på 

dess båda infarter.  

Vi har träffat Renate Fox på serviceförvaltningen och hon berättade kring kommunens 

arbeten med våtmarker samt deras muddring av systraströmmen. Vi berättade om våra 

bekymmer som vi menar beror på kommunens avsaknad av reglering av utsläpp i 

Törnebybäcken samt dagvattnet som båda landar i vår fastighet BO1:16. Bra möte där 

Renate gärna ser ngn från vår förening engagera sig i Norra Möres vattenråd. Hon 

hänvisade till Johan Wengeke framöver som kommer hålla i planering kring ffa 

våtmarker.  

Slamprov är taget utav Linnéuniversitetet i sedimenten. Provet visar höga halter av 

kväve och fosfor. BVF har ställt frågan till kommunen om detta går att återföra 

åkermarken vilket vi tycker skulle vara värt att fundera över.    

Vi har bjudit in en gäst till ett utav våra möten, Cecilia Ahlgren. Hon informerade kring 

hennes engagemang i Norra möres vattenråd som privatperson. Mycket bra möte.  

Vi har lånat kommunens vassklippare och frivilliga krafter har röjt vass på Boholmarna.  

Inkomna bygglovsärenden och ärenden från medlemmar har hanterats löpande. 

 

Vi har bett kommunen att bedriva skyddsjakt på gäss vilket de gjort. 

Nyhetsbrev har löpande skickats ut. 

Den 25 april städades de gemensamma ytorna på Boholmarna av medlemmarna. Extra 

stor verksamhet på och runt festplatsen då detta behövdes.  

Midsommarfirandet ställdes in m.h.t. Covid-19.  

 

Styrelsen vill med denna redovisning tacka alla medlemmar för förtroendet och 

samarbetet under 2020. 
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Ordförande  Kassör 

   

 

________________ ________________ 

 

 

 

Sekreterare  Informatör 

   

 

________________ ________________ 

 

 

 

Ledamot   Suppleant 

   

 

________________ ________________ 

 

Suppleant 

 

________________ 

 

 

 


