
M Ö T E S P R O T O K O L L

Datum .2016-10-30.
Plats: Mötet hölls hos Morgan Olsson.                           .               .
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

5.1 • Ordförande Kenneth Ivarsson hälsade välkommen och 
öppnade mötet.

5.2 • Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till 
handlingarna.

5.3 Ekonomi
• Preliminär resultatrapport gicks igenom. 
• Angående justering av Signe-Mettes arvode, så har 

första inbetalningen gjorts.  

5.4 Vatten och avlopp
• Mattias Edlund har meddelat att något är fel med 

vattenpumpen vid Engalseröd. Han återkommer när han
vet vad som behöver göras.

• Vattenprov har tagits och var godkänt.
• Per skall kolla med kommunen om kostnad för att få ta 

del av digitala VA-ritningar för vårt område. 
• Elstolpar som står nära brunnar på Sjövägen behöver 

antagligen flyttas innan vi påbörjar utbyte av VA-nätet 
där. Vi kontaktar Ellevio för kostnadsuppgift. 

• Vi har fått svar från Strömstads miljö- och 
hälsoskyddsavdelning, Karin Alexandersson. Hon 
meddelar att hon inte kan finna något direktiv för oss att 
göra ett vattenskyddsområde för vår vattentäkt.
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5.5 Vägar och allmänningen
• Röjningsdagen var mycket lyckad. Många ställde upp 

och resultatet blev fint. Trevlig samvaro med korv-
grillning följde på ängen. Mattias skall hämta riset. 
Kvarvarande träd som är märkta för fällning, skall några 
frivilliga ta som vinterarbete. Veden som ligger I högar 
får tas I första hand av dom som har kört med motor- 
och röjsågar. Per har hand om detta och meddelar de 
som får hämta.

• Styrelsen beräknar att föreningen i och med att vi själva 
har röjt på området, sparat in ca 300.000:-, jämfört med 
om vi hade hyrt in tjänsten.

• Snöpinnarna skall sättas ut inför vintern. 
• Blomsterlådorna skall sättas undan. Eva

5.6 Information
• Avtalet med fiberföreningen är underskrivet och därmed 

kan grävningsarbetena påbörjas.  
• Vi kommer att skicka ut mail med Båleröds Informa-

tionsblad med lite kommentarer till alla medlemmar.
Wenche/
Eva

5.7 Övriga frågor
• Utredning pågår angående olovlig nedtagning av träd 

vid Sjövägen.

5.8 Mötet avslutas. Vi tackar  Morgan för fikat.

Nästa möte hålls den 22/1 2017 kl 11.00 hos Wenche.         
.

 

Protokollförare                                              Justerare

Eva Solvang                                                 Kenneth Ivarsson


