
Till Alla medlemmar!     Okt 2022 
 

Tänkte berätta lite om styrelsen och vad vi alla gör i området. 
Mitt namn är Louise Eckerström och tillträdde som ordförande för Mårdsundsbodarnas 
samfällighetsförening och Mårdsundsbodarnas fastighetsägarförening påsken 2022. 
Våra föreningar har ca 350 medlemmar, en del endast tomter och andra tomter med hus. 
Styrelsen består av 10 medlemmar varav 7 är ordinarie och 3 suppleanter. Vi har möte flera 
ggr/år mestadels på nätet. Vi har en hemsida, mardsundsbodarna.se, där vi har en del 
information till er alla. Alla medlemmar har tillgång till intern information genom konto och 
kod. Vi har också en facebooksida, mårdsundsbodarna, där vi alla kan vara aktiva. Det går 
också ut ett utskick med debiteringen av årsavgiften till alla per email alt. pappersbrev 1 
gång/år. Vi önskar er email om ni inte anmält den. 
 

Området har aktiviteter vid 

• Nyår 

• Långfredan ÅRSMÖTE 

• Påsk LILLA VASALOPPET 

• Valborg 

• Första lördagen i augusti ARBETSDAG 

• Allhelgona KOLBULLEFEST 
 

Här kommer lite information om vad vi gör i området.  
Vi har två vattenansvariga som under flera år har lokaliserat och lagat läckor, ventiler och 
tappkranar. De underhåller och renoverar också vattenverket så att vi kan bibehålla vårt 
fantastiska dricksvatten. 
 

Vi har en vägansvarig som ser efter vägarna, diken och vägbrunnar. Vårt vägområde börjar 
vid Tores, röda ladan som ligger nedanför avfarten till Skogsvägen. 
 

Avloppsansvarig som ser över våra GA anläggningar som en del fastigheter är kopplade till.  
 

Vi har också frivilliga som sliter med våra skoter- och skidspår, sommar som vinter. 
 

En grupp som ser till att vår fina Stenhydda underhålls och att det finns ved (endast för 
nödfall) i stugan.  
Swisha gärna när ni besöker den. 
 

I år 2022 ser vi över om vi kan köpa in en hjärtstartare som ska monteras i ett uppvärmt skåp 
på vallen.  
 

Vi söker bidrag för att glasa in vår fina paviljong, så att den kan användas även när vädret 
inte är sol och vindstilla. :- 
 

Utvärdering för byte av GA6 anläggningen pågår. Gäller endast medlemsbrev 2022 okt9 
fastigheter. 
 

Vi har också en grupp som planerar gallringen, som ska genomföras i området. 
 

Vi arbetar också med att byta ut/renovera områdets vägskyltar.  
 

Allt arbete bygger på frivillighet och vi vill passa på att tacka alla som gör vårt område så fint 
och trivsamt. 
 

Väl mött  
/ Styrelsen 


