
M Ö T E S P R O T O K O L L
Datum .2016-08-07.

Plats: Mötet hölls hos Kenneth.                           .               .

Mötestyp: Styrelsemöte vid Båleröds samfällighetsförening

Deltagare: Kenneth Ivarsson, Morgan Olsson, Christian Karlsson, Per Vaadal och 
Eva Solvang, 

Kopia till: Anslagstavlan och hemsidan

AKTIVITET ANSVAR TID

3.1  Ordförande Kenneth Ivarsson hälsade välkommen 
och öppnade mötet.

3.2  Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades 
till handlingarna.

3.3 Ekonomi
 Överlämnande av ekonomipapper från förra kassören

till ny kassör sker på måndag 8/7. 
 Utskck av årsavgiften skall snarast ske (betalas 

senast den 1 september). 
 Diskussion om förslag till budget och vad 

fondpengarna används till. Styrelsen är enig om 
budgetförslaget och fondpengarnas användning. 
Förslag till vad fonden skall användas till skall sändas
ut till medlemmarna innan fortsättningen på årsmötet.

3.4 Vatten och avlopp
 Efterträdare till Jerker Samuelsson blir Mattias 

Edlund. Ersättningsfrågan skall diskuteras med 
Mattias. 

 Anbud för reparation av pumphuset vid 
båtuppställningsplatsen skall tas in av 4-5 firmor. 

 Tidplan för åtgärder för Sjövägens VA skall upprättas.
 Åtgärd/underhållsplan för VA inom hela området skall

upprättas. 
 Kontakt återupptas med Strömstads kommun 

angående vår övergång till kommunalt vatten. Vi 
undersöker även vad ett vattenskyddsområde 
innebär. 
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3.5 Vägar och allmänningen
 Styrelsen är enig om att förlänga Mattias Carlssons 

avtal. Han klipper gräset på lekplatsen en gång till i 
år. 

 Vattendike från Vesslevägen (Sylve Samuelsson) – 
Dalvägen (Peter Steen) - Näsetvägen skall rensas. 
Jens utför detta.

 Röjningsdag föreslås till den 22 oktober. 2-3 personer
skall gå motorsågsutbildning i samband med 
röjningsdagen.

 Lekplatsen skall ses över säkerhetsmässigt.

 Dräneringsrör vid Skogsmyrsvägen 4 mot ängen 
måste åtgärdas.
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3.6 Information

 Uppdatering skall ske av hemsidan och informations-
bladet.  

Eva

3.7 Övriga frågor
 Ang. Hamangs ombyggnad på Strandvägen 15: 

Per Vaadal hade sammanställt ett antal aspekter på 
vad det skulle innebära om det byggs flera 
byggnader/bostäder på varje fastighet. Styrelsen var 
ense om att styckning av fastigheter inte är tillåten. 
Det strider både mot lagen om samfälligheter och 
detaljplan. I övrigt kommer vi att diskutera ärendet på 
årsmötet och eventuellt utreda vidare.

3.8 Mötet avslutas. Vi tackar Kenneth för fikat.

Nästa möte hålls den 18/9 kl 11.00 hos Per.              .

 

Protokollförare                                              Justerare

Eva Solvang                                                 Kenneth Ivarsson
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