M ÖTE S PR OTO K OLL
Datum

20-08-29

Plats:

Mötet hölls hos Hedins Bil, Prästängen (genom Reijo Hansson).

Mötestyp:

Styrelsemöte vid Båleröds samfällighetsförening/4-2020. Digitalt möte.

Deltagare:

Per Vaadal, Eva Solvang, Christer Andersson, Reijo Hansson. Morten Nordeide och
Truls Baklid deltog via länk.

Kopia till:

Anslagstavlan, hemsidan och email.

4.1
4.2

4.3

AKTIVITET
 Ordförande Truls Baklid hälsade välkommen och öppnade mötet.
 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
Detta omfattade protokoll från möte 1 -2020-02-15
Planerat möte 2, – 2020-03-14, blev avlyst pga. Coronarestriktioner.
Möte 3, – 2020-07-18, var konstituerande möte.
Ekonomi
 Ekonomin är i balans.
 Faktura på resterande årsavgift skall betalas senast 30 september och
inbetalning till VA-fonden senast 1 november. Morten skickar ut fakturor.
OBS! Viktigt att alla betalar i tid så vi slipper extra arbete med påminnelser.
 Förbrukning av pengar är lägre än normalt, eftersom det har varit lägre
aktivitetsnivå inom samfälligheten i och med Coronan.
 Banklånet för VA-upprustningen är snart i land. Det blir rörlig ränta de första 3
åren av låneperioden. Banken har antytt en ränta på ca 2,5 – 2,8 % som justeras
var 3:e månad. Styrelsen kommer att acceptera lånevillkoren.

4.4

Vatten och avlopp
 Vattenförbrukningen är lägre än under 2019.
 Vattenprov togs i maj och var godkänt.
 VA-upprustningen längs ängen är påbörjad. Om en björk på ängen måste tas ner,
när dräneringen skall påbörjas, är styrelsen enig om att detta får ske.

4.5

Vägar
 Mattias skall klippa vägkanterna längs Näsetvägen.
 Grusning av Strandbergsvägen och vägen ner till båtuppställningsplatsen skall
ske under hösten.

4.6

Allmänning
 Den årliga höströjningen blir svår att få till i år, men vi planerar att skicka ut
förfrågan om vem som kan ställa upp för att röja sly i allmänningen mellan
vägarna. Röjningen kan eventuellt ske i slutet av oktober eller början av
november. Vägkontakterna kommer att bli kontaktade och eventuell besiktning
skall genomföra före eventuell röjning genomförs.
 Knut S. Jänisch har varit vägkontakt för Sjövägen när det gäller skötselsplanen.
1

ANSVAR

Han har nu avsagt sig uppdraget och styrelsen tackar för utfört jobb. Vid frågor
om eventuell trädfällning i dettta område, hänvisas det till styrelsen.
 Styrelsen har fått förfrågning från fastigheterna 3:43 och 3:44 på Dalvägen om
att ta ner några tallar på allmänningen. Området skall besiktigas innan beslut tas.
1.7

Utvecklingsuppgifter
 Hemsidan skall uppdateras.

Truls

4.8

Information
 Den 7 juli kom brev från vår advokat gällande trädfällningssaken. Det var ett s k
“tryck” (en uppsummering av hur tingsrätten uppfattar parternas talan). Båda
parter har svarat på “trycket”.

4.9

Övriga frågor
 Gångbron vid badbryggan planeras att byggas om till våren. Diskussion sker med
leverantör och Båtklubben om att samordna gångbro-bygget med utbyte av
pontoner på Norra bryggan. Ett samarbete mellom båtklubb och samfällighet kan
eventuellt ge lägre totalkostnader och vara fördelaktigt för båda parterna.
 Styrelsen planerar för att ny bro över Bålerödbäcken kan byggas i höst. Frivilliga
“sökes” för att eventuellt göra jobbet.
 Reijo övertar ansvaret för båtuppställningsplatsen efter Per.
 Christer skall på sikt ha delansvar för Hemsidan och Styrelseportalen.
 Arvodet (2020) för styrelsen, 50.000:-, skall fördelas mellan
styrelsemedlemmarna på följande sätt:
Ordf., vice ordf.,sekr och kassör 9500:-.
Ledamot och suppleant 3000:- vardera (för halva året). Eftersom årsstämman i år
fick skjutas upp får den avgående ledamoten och suppleanten vardera 3000:-för
första halvåret och de som är nyvalda får tillsvarande belopp.

4.10

Mötets avslutning
 Truls avslutade mötet.
Nästa möte blir hos Christer den 3 oktober, kl. 15.00.

Protokollförare

Justerare

Eva Solvang

Truls Baklid

