
M Ö T E S P R O T O K O L L

Datum .2017-01-22.
Plats: Mötet hölls hos Eva.               .
Mötestyp: Styrelsemöte vid Båleröds samfällighetsförening
Deltagare: Kenneth Ivarsson, Eva Solvang, Morgan Olsson, Christian Karlsson och 

Per Vaadal.
Kopia till: Anslagstavlan och hemsidan

AKTIVITET ANSVAR TID

6.1 • Ordförande Kenneth Ivarsson hälsade välkommen 
och öppnade mötet.

6.2 • Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades 
till handlingarna.

6.3 Ekonomi
• Preliminär resultatrapport gicks igenom. Vi följer 

budgeten.
Morgan

6.4 Vatten och avlopp
• Vattenprov togs i december och var godkänt. 
• Ny vattenpump har installerats vid Engalseröd.
• Strömstads kommun har ännu inte kommit med 

prisuppgifter m m för Båleröds ev. övergång till 
kommunalt vatten. De återkommer inom någon 
månad. Vi avvaktar därför med offerter för renovering 
av pumphuset.

• Kenneth har haft kontakt med Ellevio angående 
avloppsbrunnarna på Sjövägen. Vi tar fram 
prisuppgifter för byte av enbart brunnar resp. byte av 
både brunnar och ledningar. 

Eva
Mattias
Kenneth

Kenneth

6.5 Vägar och allmänningen
• Styrelsen föreslår att röjning hösten 2017 sker som 

förut, alltså frivilligt. Vi hoppas på stor uppslutning! 
• Fibergrävningen är avslutad på Båleröd. Återställning 

av vägarna skall ske och besiktas till våren. 
Vändplanen vid båtplatsen skall snyggas till.

6.6 Information
• Vid uthyrning skall fastighetsägare meddela styrelsen 

vilka som bor i huset och vilka bilar som hör till dom. 
Detta är viktigt för att grannsamverkan skall fungera 
inom vårt område. 
Styrelsen var överens om att om en fritidsbostad hyrs 



ut som permanentbostad, skall detta anmälas till 
styrelsen och då skall medlemsavgift för permanent-
bostad betalas.

6.7 Övriga frågor
• Skadeståndskrav, när det gäller olovlig nedtagning av

träd på allmänningen vid Sjövägen, pågår.  
• Bygglov har sökts på Dalvägen 15 (Båleröd 3:48). De 

önskar infart nordost om fastigheten, på nuvarande 
stig mellan 3:48 och 3:53. Styrelsen är, efter 
diskussion, villig att ställa sig positiv till detta. Detta 
främst för att minsta åverkan därmed sker på naturen.
Karta, som visar tänkt infart, skall sändas ut till 
samtliga delägare i samfällighetsföreningen. 
Servitutsavtal mellan ägare av 3:48 och Båleröds 
samfällighetsförening skall i så fall upprättas och 
godkännas på vårt årsmöte.

6.8 Mötet avslutas. Vi tackar Eva för fikat. Nästa möte hålls 
den 26/2 kl 11.00 hos  Wenche.

 

Protokollförare                                              Justerare

Eva Solvang                                                 Kenneth Ivarsson


