
M Ö T E S P R O T O K O L L

Datum 2016-09-18.
Plats: Mötet hölls hos Per.                           .               .
Mötestyp: Styrelsemöte vid Båleröds samfällighetsförening.
Deltagare: Kenneth Ivarsson, Wenche Klang, Eva Solvang, Morgan Olsson, 

Christian Karlsson och Per Vaadal. 
Kopia till: Anslagstavlan och hemsidan

AKTIVITET ANSVAR TID

4.1 • Ordförande Kenneth Ivarsson hälsade välkommen och 
öppnade mötet.

4.2 • Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till 
handlingarna.

4.3 Ekonomi
• Preliminär resultatrapport gicks igenom. 
• 6 st fastighetsägare har inte betalt in medlemsavgiften. 

Morgan skall skicka ut påminnelse.  
• Morgan skall ta hjälp av Båtklubben om vilka som hyr 

båtplatser vid båtbryggorna (som ej är medlemmar i 
båtklubben) och som skall betala vägavgift samt en lista 
från Per över vilka som hyr båtuppställningsplats. 

• Justering av arvode för Signe-Mette skall ske.

Morgan

4.4 Vatten och avlopp
• Mattias Edlund deltog vid mötet och vi diskuterade en 

arbetsbeskrivning för drift och underhåll för VA-arbeten.
• Hanssons Rör & Värme AB skall lämna anbud för 

renovering av VA-ledningar på Sjövägen. 
• Jerry Johansson, Strömstads kommun, skall komma med 

förslag till pris m m inför Bålerödområdets övergång till 
kommunalt vatten. Han har lovat komma med detta vid 
årsskiftet. Detta kan ha betydelse för framtida behov av 
pumpstationer. Därför väntar vi med beslut i offert-saken 
till efter nyår för renovering/nybygge av pumphuset vid 
båtuppställningsplatsen. 



4.5 Vägar och allmänningar
• Kvallitetsstatus för lekplatsen är upprättad. Viss 

renovering av ställningen till rutchbanan skall åtgärdas.  
• Vägarna skall ses över snarast.
• Styrelsen påminner om röjningsdagen den 22 oktober och

hoppas på stor uppslutning och en trevlig dag.

Morgan/
Christian

4.6 Information
• De fastigheter som har sidotrummor vid sin infart, skall 

rensa dessa och komplettera med rör om det saknas, 
service-(avstängnings-)ventilerna skall kollas av samtliga 
fastighetsägare och dagvatten får inte anslutas till 
avloppsnätet. En "komihåg-lista" skall skickas ut till 
fastighetsägarna. Därefter skall detta följas upp med 
besök på samtliga fastigheter. 

• Uppdatering skall göras av befintliga VA-ritningar, bl a för 
underlag till åtgärdsplan och för info till fastighetsägarna.

• Grävningsarbeten för nedläggande av fiberkablar startar i 
höst. Innan dess måste vi ha ett extra föreningsstämmo-
möte, där medlemmarna ger firmatecknare för 
samfällighetsföreningen klartecken att teckna avtal. Detta 
mötet hålls i samband med röjardagen den 22 oktober, 
direkt efter korvgrillningen, kl 14.00. 

Per

4.7 Övriga frågor
• En fastighetsägare på Sjövägen har avverkat ca 10 större

träd utanför sin tomtgräns, alltså på samfällighetens mark 
(mellan tomtgräns och strandkanten). Vi har en 
gallringsplan som gäller och som skall följas. Styrelsen 
diskuterade denna åverkan och var överens om att vidta 
åtgärder mot fastighetsägaren.

• Björn (ordf. i Båtklubben) har meddelat att en miljöplan för
båtuppställningsplatsen skall framställas. Per/

Kenneth
4.8 Mötet avslutas. Vi tackar Per för fikat.

Nästa möte hålls den 30 oktober kl 11.00 hos Morgan.        .

 
Protokollförare                                              Justerare

Eva Solvang                                                 Kenneth Ivarsson


