
M Ö T E S P R O T O K O L L

Datum 2019-05-19.

Plats: Mötet hölls hos Per Vaadal.

Mötestyp: Styrelsemöte vid Båleröds samfällighetsförening/4-2019

Deltagare: Per Vaadal, Eva Solvang, Morten Nordeide, Truls Baklid, Beate Kartomten och 
Ulla Schulz-Jänisch.

Kopia till: Anslagstavlan, hemsidan och email.

AKTIVITET ANSVAR
4.1  Ordförande Per Vaadal hälsade välkommen och öppnade mötet.

4.2  Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till 
handlingarna.
Eftersom verksamhetsåret efter årsstämmobeslut ändrats till att börja 1:e januari,
ändrar vi numrering på protokollen från styrelsesammanträden från 2019. Alltså 
blir detta det 4:e mötet och protokoll nr 4.

4.3        Ekonomi
 I förhållande till budget för 2019 är samfällighetens ekonomi per 
1:e maj i balans.

4.4        Vatten och avlopp
 Vattenprov har tagits under maj och var godkänt.
 Nytt VA-avtal är under upprättande med Strömstads kommun. Två
möten har hållits och det tredje hålls den 20 september.
 Vad gäller drift av vattensystemet har vår kontaktperson för 
vatten, Truls Baklid, startat upp arbetet med att dokumentera vattensystemet och
i detta sammanhang också värderat behov för underhåll. Styrelsen blev 
orienterad om status i arbetet.
 När det gäller uppstart av projekt för förnyelse av vatten- och 
avlopps-systemet kommer styrelsen att orientera närmare om detta senare under
sommaren.

4.5        Vägar
 Vägarna har varit i gott skick under våren, men kommer att grusas 
upp och skrapas. Samtidigt med detta skall också trumman på Strandvägen 
(väst)  åtgärdas.
 Styrelsen har anskaffat 4 nya blomsterlådor. De kommer att bli 
planterade i och kommer att bli placerade på Näsetvägen under vecka 22. Syftet 
med lådorna är primärt att sänka fartstnivån på vägen och göra vägen tryggare 
för alla som färdas där och då särskilt barnen!

4.6         Allmänning
 Skötseln av allmänningen på  Båleröd fungerar numera bra. Fyra 
fastighetsägare har anmält till styrelsen att de önskar att ta ner träd eller röja sly i
anknytning till egen fastighet. I överensstämmelse med “Skötselplan för 
grönområden” är det utfört besiktning.Tillstånd har getts, för den konkreta 
förfrågningen, på närmare avtalade betingelser.



 Önskan från en fastighetsägare om att bygga ett fast vindskydd för 
sopkärl utanför egna tomten har inkommit. Styrelsen har inget emot att själva 
sopkärlet/soptunnan placeras i “dikesområdet” och kan flyttas vid behov. 
Styrelsen kan emellertid inte ge tillstånd till placering av fastmonterade 
vindskydd för sopkärl på samfällighetens mark/allmänning.
 Det är inköpt två nya sittbänkar/bord, som skall placeras på ängen. 
Efter att dessa oljats in,blir bänkarna klara för användning och ersätter en bänk 
som var dålig och blev kasserad förra året.

4.7        Utvecklingsuppgifter
 Med hänvisning till stämmoprotokoll 2018-07-28, har styrelsen 
arbetat med att realisera förnyelse av hemsidan-styrelseportal. I detta 
sammanhang har styrelsen anskaffat ett it-program, “Reduca”, som utformats för
användning i “icke komersiella verksamheter”. Som en del av styrelsemötet nr 
4, blev styrelseportalen använd för första gången i praxis och Truls Baklid 
visade vår nya styrelseportal, där vi bl a lägger in avtal, protokoll, kartor m m. 
Styrelsen kommer att i loppet av hösten implementera samfällighetens/styrelsens
dokument, arkivmaterial och rutiner i portalen samtidigt som styrelsen ges 
upplärning i bruk och tillpassar arbetsform och möten till detta.
Tillpassningen av samfällighetens Hemsida, informations- och 
kommunikationsarbete kommer också att genomgås i detta sammanhang.

4.8       Information
 Förlikningsförhandlingar pågår i trädfällningssaken och styrelsen
har inte mer detaljer utöver vad som sades på årsstämman.

4.9     Övriga frågor  
 Gällande bro över Bålerödbäcken skrevs vid årsmötet följande 
formulering: “Stämman diskuterade renovering av bron mellan Båleröd och 
Tånge. Stämman var överens om att detta var ett önskemål. Det beslutades att 
bilda en arbetsgrupp bestående av företrädare för Båleröd samfällighetsförening,
Starkmans och från Tånge”. I samtal med Erland Lundqvist, 2019-04-27, blev 
saken diskuterad. Han bekräftade att Tånge-området hade en vägförening och att
gården Tånge inte var markägare där dagens bro har sitt landfäste/brofäste. För 
egen del hade han ingen invändning till att bron blev restaurerad,-utöver det 
ingen kommentar.
 Lagning av badstege på badbryggan kommer att utföras.
 Båleröds tradition med midsommarfirande hålls högt och utförs 
på ett traditionellt och trevligt sätt för både stora och små. 
Styrelsen efterlyser därför några personer som kan hålla i detta så denna fina 
tradition kan fortsätta.

 

4.10        Mötets avslutning
 Per avslutade mötet och önskade styrelsen och samfälligheten
en TREVLIG SOMMAR! 
Nästa möte blir hos Morten den 8 september, kl. 10.00.

Protokollförare                                              Justerare

Eva Solvang                                                  Per Vaadal


