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Redogörelse för styrelsens verksamhet under 2000 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordinarieledamöter:  

Göran Holmberg        Ordförande  

Gunnar Hallberg         Kassör  

Marianne Lundqvist    Sekreterare  

Bertil Nilsson              Skogs- och markfogde  

Peter Aronsson           Badplatsansvarig (Fiskartorpsbadet) 

Suppleanter:  

Åke Nimrell                 Brygg- och båtplatsansvarig  

Susanne Annerdal  

Monica Lagerqvist       Badplatsansvarig (Trälhavsbadet) 

Områdesansvariga:     Se bifogad karta 

Web-sida på internet:     www.mvf.se 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten.  

I tur att avgå ur styrelsen är Gunnar Hallberg och Marianne Lundqvist. 

Revisorer:  

Lena Svensson och Lars Ljungh med suppleanterna Tommy Johansson och Barbro 

Olausson. 

Valkommitten:  

Bo Hallberg sammankallande, Arne Hillberg, Anders Djerf och Michael 

Kronkvist.  

  

Ekonomisk redovisning  

Se särskild berättelse.  

  

Skog & mark  

Se särskild berättelse.  

  

http://www.mvf.se/


Bryggor och båtar  

Inga större händelser eller aktiviteter har förekommit under det gångna båtåret. Den 

nya bojflotten har kommit till användning vid ett flertal tillfällen. 

Plats nummer 29 vid Sätraängsbryggan utnyttjas aktivt igen, och bryggan i sundet 

har utökats med en plats. Även en plats vid Rödbosundsbryggan närmast vassen har 

tagits i bruk.  

Antalet uthyrda platser har under år 2000 varit: Interna 135 Extema 21. 

Det har diskuterats en upprustning av bryggentrén till Sätraängsbryggan under 

vintern, men den får hänga med ett år till.  

Underhållet i form av oljning har blivit lite eftersatt på samtliga bryggor utom 

Rödbosunds-bryggan, som Håkan Norman och hans bror galant fixade; även den 

tillhörande bänken blev som ny. Stort tack Håkan! 

Inför säsongen dykinspekterades bryggornas kättingar. Trots det brast en kätting 

vid Fiskartorpsbryggan, men reparerades av rådiga båtägare. Stort tack även ni! 

Liksom föregående år har vi i Båtsamverkan med Polisen haft bevakning av 

bryggorna från sjön genom avtal med Securitas, i samarbete med övriga hamnar 

runt Säterfjärden.  

Stölder och inbrott var få men ökade på sensommaren-hösten. Se därför till att 

tömma båtarna när hösttmörkret faller. 

Max fart 5 KNOP i Säterfjärden efterlevdes inte så bra. Kanske var det båtar från 

andra ställen. Håll efter varandra så att inga olyckor sker.  

  

Badplatser  

Båda badplatserna har under året fått ny sand. Bryggan vid Trälhavsbadet hann 

tyvärr inte lagas under förra säsongen. Vår planering är att detta skall ske inför 

nästa (förhoppningsvis varmare) sommar! 

Vid Trälhavsbadet har staketet lagats och delvis ersatts med nytt.  

  

Midsommarfesten  

Midsommarfirandet genomfördes enligt tradition vid Trälhavsbadet.  

Även i år måste vi ha en ny midsommarstång , då den förra ännu en gång stulits. 

Midsommarfesten ordnas i år fredag 22 juni kl 13.30. De som vill hjälpa till med 

förberedelser kontakta Monica Lagerqvist Tel 540 66106.  

  

Anläggningsbeslut  

Det nya anläggningsbeslutet för MVF och Margretelunds Vägförening har 



ingående diskuterats av styrelsen. Se bifogat förslag till beslut.  

  

Muddring  

I vinkeln mellan Trälhavsvägen och Rödbosundsvägen pågår en exploatering efter 

styckning av två tidigare fastigheter. Föreningen har i samband därmed erbjudits att 

medverka till en muddring av det nuvarande diket - på den ene exploatörens 

bekostnad - så att den tidigare segelbara å som ledde upp till slottet återställs fram 

till Trälhavsvägen. Utmed åns södra sida kommer en promenadväg att anläggas och 

området fräschas upp av föreningen. I ån kommer ett begränsart antal båtplatser för 

småbåtar att anläggas på ömse sidor. 

Styrelsen har behandlat frågan i omgångar och beslutat medverka i projektet, som 

f.n. ligger i Vattendomstolen för avgörande. Berörda grannar har i det 

sammanhanget beretts tillfälle att yttra sig till domstolen. En presentation av 

projektet kommer att ske vid årsmötet. Se även www.mvf.se där karta finns 

publicerad.  

  

Verksamhetsplan för 2001:  

För att bättre kunna underhålla våra båtbryggor föreslår styrelsen en höjning av 

båtplats-avgiften med 100:-/båtplats. Resterande bryggor behöver oljas, kättingar 

och grindar ses över. I anslutning till ån kommer ett mindre antal nya båtplatser att 

anordnas, troligen dock först till hösten. 

Badbryggan vid Trälhavsbadet skall lagas innan sommaren. Offert har inhämtats. 

Ny midsommarstång kommer att anskaffas och resas. Cykelställen ses över. 

Hoppbryggan vid Fiskartorpsbadet kommer att ses över och en del plank bytas. 

Vassen utmed stranden avses röjas bort mellan pontonbryggan och berget. 

Fortsatt arbete med föreningens allmänningar: Se särskild plan. Muddringsprojektet 

av slotts-ån utgör en del av denna planering. 

En utveckling av Vattenparken genom en senare muddring av diket ner till 

Säterfjärden med en motsvarande uppröjning av omgivningen kommer att 

övervägas för senare genomförande. 

En ansökan om nytt Anläggningsbeslut kommer att inges tillsammans med 

Vägföreningen. Se förslag till beslut. 

För övrigt arbetar styrelsen vidare med löpande ärenden som tidigare år.  

  

Slutligen vill styrelsen tacka för förtroendet under det gångna året och hoppas att 

det blir en vacker och skön vår och sommar för alla grannar, gamla och 

http://www.mvf.se/


nyinflyttade, i Margretelund.  

  

Styrelsen för Margretelunds Villaägareförening 

 


