
MÖTESPROTOKOLL
Datum 21-04-13

Plats: Mötet hölls hos Christer Andersson.

Mötestyp: Styrelsemöte vid Båleröds samfällighetsförening/3 - 2021. Digitalt möte.

Deltagare: Per Vaadal, Christer Andersson och Reijo Hansson. Truls Baklid och Morten Nordeide 
deltog via länk. Valberedarna Kenneth Ivarsson och Tom Gärds deltog under punkt 3.1.

Kopia till: Anslagstavlan, hemsidan och email.

AKTIVITET AN-
SVAR

3.1  Ordförande Truls Baklid hälsade välkommen och öppnade mötet.
 Diskussion med valberedarna om vilka i styrelsen som avgår och som behöver ersättas.

3.2  Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  

3.3        Ekonomi
 Kassören gick igenom ekonomin och meddelade att vi har kontroll på likviditeten. 

 Styrelsen beslutade att p g a pandemin, precis som förra året, skicka ut förskottsfakturor
till medlemmarna. Vidare information skall sändas ut per email.

 Det kommer att, som beslutades i årsstämman 2020, tas ut ett belopp om 
1000:-/fastighet som tillskott att betala den nya gångbron vid badbryggan. Faktura 
skickas ut under april/maj.

3.4        Vatten och avlopp
 Vi har god egen vattenproduktion och har endast använt en mindre del kommunalt 

vatten efter nyår. 

 Dagvattenledningen mot Bålerödbäcken är klar, kvarstår uppsnyggning av området. 
Slänten nerför backen skall samtidigt grävas om och flyttas in på intilliggande 
fastighets mark.

 När det gäller förnyelsen av VA-nätet inom samfälligheten, kommer en ny etapp/nytt 
projekt starta upp i slutet av augusti/början av september.

3.5        Vägar
 Blomlådorna ska sättas ut redan nu, eftersom hastigheten på Näsetvägen i vissa fall är 

alldeles för hög. Visa hänsyn till barn och djur! 

 En vinter med lite snö/nederbörd har bara gjort behov av ett lindrigt vinterunderhåll. 

 Det är registrerat att fastighet på Strandvägen har anlagt slänt mot vägen på 
samfällighetens mark/väggrund. Diket är också igenfyllt. Styrelsen kommer att påtala 
detta. 
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3.6         Allmänning
 Sly längs stigen mellan Strandbergsvägen och Sjövägen skall röjas. Detta skall ske av 

några frivilliga. Per tar kontakt. 

 Arbetet med att iordningsställa ängen är lite fördröjt, påbörjas i slutet i april. Styrelsen 
köper in ny gungställning. Den gamla rutschbanan har fräschats upp och målats röd och
kommer att användas. 

 Arbetet med spången/gångbron vid stranden pågår. Själva spången blir klar tidigt i 
vecka 16. När detta är klart, skall det utformas nya ”övergångar” till terrängen i södra 
och norra ändan av spången. När allt är klart kommer samfälligheten bli informerad om
detta.

3.7        Utvecklingsuppgifter
 -  

3.8       Information
 Trädfällningssaken:

Styrelsen är informerad om att det förbereds bevisningsupptag i förlikningsprocessen. 
Om förlikningsprocessen inte lyckas, är 14:e juni 2021 satt av som datum för en 
eventuell huvudförhandling i Tingsrätten.

3.9     Övriga frågor
    Föreningsstämman 2021.
 Som det ser ut i dagsläget kan vi inte hålla årsstämma på våren. Den datum som nu 

gäller är lördagen den 17 juli, så får vi återkomma med plats och upplägg senare. 

             
 

3.10        Mötets avslutning
 Truls avslutade mötet.

Nästa möte blir hos Christer den 25 maj 2021, kl. 19.00.  
                              

Protokollförare                                              Justerare

Eva Solvang                                                  Truls Baklid


