
M Ö T E S P R O T O K O L L

Datum 2019-11-03
Plats: Mötet hölls hos Eva Solvang.
Mötestyp: Styrelsemöte vid Båleröds samfällighetsförening 6/2019
Deltagare: Per Vaadal, Eva Solvang, Morten Nordeide, Truls Baklid och Ulla Schulz-

Jänisch. 
Kopia till: Anslagstavlan och hemsidan

AKTIVITET ANSVAR TID

6.1 Mötets öppnande
• Ordförande Per Vaadal hälsade välkommen och öppnade mötet.

6.2 Protokoll
• Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

6.3 Ekonomi
• Ekonomin är i balans.
• Styrelsen har påbörjat arbetet med utforming av budget för
      räkenskapsåret 2020.  

6.4 Vatten och avlopp
• Vattenprov togs i september och var godkänt. 
• Vattenpumpen vid Engalseröd är utbytt (pris ca 10.000:-). Tidigare hade
      vi låg egen produktion, men efter pumputbytet har vi 100 % eget vatten.
• Vid två tillfällen i vecka 43 har det varit stopp i avloppet längs
      Bålerödbäcken. Detta är åtgärdats. Det är mycket viktigt att
      medlemmarna inte kastar annat än toapapper i avloppet! Också
      denna gång upptäcktes det en handduk i avloppet. Det borde vara
      möjligt att inte göra så.      
• Nytt möte med Strömstads kommun angående VA-avtalet skall ske den
      8 nov.
• Röjning av sly runt vattenanläggningen vid Engalseröd skall utföras.
• Arbetet med förnyelse av VA-ledningar och dagvattenledningar från
      ängen och ner i backen till Bålerödbäcken är slutfört. Genomförandet
      av projektet blev ca 80.000,- dyrare än planerat. Huvudorsaken till detta
      var bergarbetet i området norr om Dalvägen. I tillägg skapade lera  över
      ängen svåra arbetsförhållanden.
      Det återstår att grusa en “smal” gångväg från Dalvägen till boden på  
      ängen. Detta kommer att bli gjort när det blir frost.
      Det arbetas nu med att mäta in det nya ledningssystemet med 
      tillhörande brunnar och ventiler.
      Dränering av ängen är planerat att fullföras till våren.

     Vi efterlyser någon fastboende, som kan hjälpa Truls när det  
     gäller vattenanläggningen. Vid intresse hör av er till Truls.
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6.5 Vägar
• Vägarna har blivit grusade, skrapade och saltade. Arbetet blev fullfört 
      under vecka 43. 
•  Längst ner på Strandvägen är en vägtrumma utbytt och vägen
      uppgrusad.
• En skyltstolpe, vid infarten i riktning Strandvägen, blev nedkörd ca 9:e
      – 10:e oktober. Besiktning och foton av skylten och stället, ger
      information om vem som kan ha utförd nedkörningen. Det arbetas med
      att få åtgärdat skadan. 

6.6 Allmänning
• Mycket god uppslutning vid röjningen den 2:e nov. En bra och trevlig
      dag som avslutades med korvgrillning på ängen. Styrelsen är mycket
      nöjd med resultatet av röjningen! 
• Förfrågningar om att ta ner träd inom allmänningen har inkommit. 

Styrelsen har besiktigat och värderat förfrågningarna och dessa kommer
att få svar inom kort, 

• OBS att vid försäljning av fastighet skall gränserna kunna visas upp 
     och gränsmärken vara klart markerade.
• Offert på renovering av gångbrygga vid badbryggan skall tas in.
• I samband med planering av aktuella VA-projekt, vill styrelsen också
      värdera hur ängen kan återställas efter VA- och dräneringsarbetet i
      området. Eventuella planer vill bli utarbetade i loppet av vintern. 

6.7 Utvecklingsuppgifter   (2018-2019)
• Vi upplyser om att adressen till vår hemsida är: www.balerod.se

6.8 Information
• Trädfällningssaken.

Styrelsen är mycket missnöjd med att saken inte har någon framdrift.
Saken har nu pågått i mer än 3 år och  det är över 7 månader sen mötet i 
Uddevalla Tingsrätt. Tingsrätten påpekade där att saken hade pågått 
mycket länge. Detta ändade med förslag om en förlikningsprocess, 
något som parterna accepterade. Parterna fick frist till 11:e april med att 
komma med uttalanden, något styrelsen levererade 8:e april. Sedan dess
har vi inte fått informationer om någon framdrift i saken. Styrelsen har 
för vår advokat påpekat detta flera gånger och senast 15:e oktober och 
4:e november. Så långt utan någon ytterligare framdrift.
Styrelsen beklagar att detta är situationen per d.d. 

6.9 Övriga frågor
• Bro över Bålerödbäcken till Tånge skall renoveras under nästa 

sommar. 
• Årsmötet/föreningsstämman för år 2020 blir lördag den 4:e april, 
      kl. 14.00.

6.1 Mötets avslutning
• Styrelseordförande avslutade mötet. Nästa möte blir hos Truls den 7:e
      december, kl. 12.00. Till detta möte skall även valberedningen kallas.

Protokollförare                                              Justerare

Eva Solvang                                                   Per Vaadal

http://www.balerod.se/

