Protokoll Bystämma 2017-02-13
Närvarande: Roine, Lars, Kalle, Gittan, Klas, Mats, Magnus och Karin

Roine hälsade alla välkomna och öppnade mötet
Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.
Karin hade tittat närmre på detta med servitut och informerade om att det bara var avtalsservitut
som försvinner.
I kassan finns 12 084 kr och det får stå kvar till näst år
Veten hade vid nyår ett vattenstånd -45cm mot normalt och försiktighet ska i aktas för att ta vatten
från Veten. Om vattennivån inte återgår kallas till ett extra möte då vi gör en skrivelse till alla som har
slangar och tar vatten från sjön. De som tar till djuren ska prioriteras.
Roine prov fiska kräftor och fick några små. Vi tror att det är för mycket stor fisk i sjön och nät bör
läggas för att ta upp den fisken. Förra året höll fiskeklubben en pimpeltävling på sjön och så kommer
att göras även i år om vädret tillåter.
Vi beslutade om en arbetsdag den 26/3 kl 10 vid Notboden. Det finns lite att röja och trimma.
Stefan tar med röj såg
Klas tar med trimmer
Mats tar med Busk sax och krattor
Karin tar med kamera
Gittan och Roine ordnar fika och korv

Det konstaterades att det finns en hel del gris på skogen och man bör försöka få ner stammen.
De som är med på vildsvinfällan ska sätta in 100 kr till underhåll på 9020-4075795

Stefan tog upp vägföreningen och fråga om gårdarna ansåg att debiteringen var för hög men övriga
hade inget att invända mot den.
Stefan tog upp vattenståndet i ån. Han hade haft länsstyrelsen ute för att visa på att man inte bör
gräva ur hela ån utan låta det finnas fickor där vattnet. De visade måttligt intresse.
En ny styrelse i å föreningen är på gång och vi ska försöka att få till en träff med dem för att påvisa
våra problem som blir vid grävning.
Roine tacka för visat intresse.

