
M Ö T E S P R O T O K O L L

Datum .2017-12-03.
Plats: Mötet hölls hos Ulla Schulz-Jänisch.
Mötestyp: Styrelsemöte vid Båleröds samfällighetsförening
Deltagare: Per Vaadal, Wenche Klang, Eva Solvang, Morgan Olsson, Truls Baklid 

och Ulla Schulz-Jänisch. 
Kopia till: Anslagstavlan och hemsidan

AKTIVITET ANSVAR TID

4.1 • Ordförande Per Vaadal hälsade välkommen och 
öppnade mötet.

4.2 • Föregående mötesprotokoll gicks igenom och 
lades till handlingarna.

4.3 Ekonomi
• Morgan har en del extra jobb med inkrävning av 

avgift som inte betalats in i tid från medlemmar. Vi 
diskuterade att i fortsättningen ta ut den 
påminnelseavgift som bestämts på årsmötet. 
OBS! När mailadress byts skall detta anmälas 
till styrelsen.

• Ekonomin är i balans. 

4.4 Vatten och avlopp
• Vattenförbrukningen är normal. 
• Vattenprov togs i november och var godkänt.
• Styrelsen beslutade att nytt pumphus vid 

båtuppställningsplatsen skall byggas. Styrelsen är 
enig om att anta anbud (70.000:- inkl. moms) från 
Klas Karlsson (Eva deltog ej). Detta var budgerat 
för år 2016-17 och var med i extrastämman 2016-
10-22 och blev flyttat över till kassa. Vi väljer nu att 
investera i ny bod, eftersom boden skall användas 
oavsett om vi använder kommunalt vatten eller 
eget vatten.

• Styrelsen diskuterade upprättande av en 
underhållsplan för VA, vägar m m, som går över en
tid på 3-4 år. 

• Norconsult har genomfört mätning av vattentrycket 
inom hela vårt område. Detta skall användas som 
underlag till ovanstående underhållsplan för VA.



4.5 Vägar
• Vi har ännu inte fått svar från Fiberföreningen om 

när slutbesiktning av vägarna kan ske.

4.6 Allmänning
• Vi diskuterade ev. avtal för skötsel av VA och 

vägar. Per håller på att upprätta dessa. 
• Efter röjningsdagen är alla rishögar hämtade och 

nästan all ved är avhämtad. Vi tackar för en bra 
och trevlig dag och ett särskilt tack till våra 
sågförare, som även har ställt upp vid senare 
tillfällen och sågat upp trädstammarna. 

• Fotografering av VA-ledningen vid bergsknallen vid
Uno Axelsson skall genomföras. Styrelsen skall 
skicka ut enkät under januari till samtliga 
fastighetsägare på Båleröd angående dränering vid
ängen, vilket kan bli en stor kostnad för oss.

• Vi tackar Solveig Maehlum med sambo för att ha 
skänkt en fin gran, som Per, Lennart och Kjell har 
satt upp på ängen.

4.7 Utvecklingsuppgifter
• Hemsidan är under utveckling. Den beräknas vara 

klar i mars. Båtklubben skall hållas underrättad. 
• Ändring av stadgarna p g a ändrad tidpunkt för 

årsmötet är på gång.

 Truls

4.8 Information
• Per informerade om trädfällningssaken. 

4.9 Övriga frågor
• I dagordningen var fråga om cykel-/gångväg från 

Båleröd-Daftö inlagd, men frågan skall tas upp på 
mötet i februari.

4.10 Mötets avslutning
• Per avslutade mötet. Nästa möte blir hos Morgan 

den 18 februari, kl. 10.00. 

Protokollförare                                              Justerare

Eva Solvang                                                  Per Vaadal


