
MÖTESPROTOKOLL
Datum 21-05-25

Plats: Mötet hölls hos Christer Andersson.

Mötestyp: Styrelsemöte vid Båleröds samfällighetsförening/4 - 2021. Digitalt möte.

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

Kopia till: Anslagstavlan, hemsidan och email.

AKTIVITET AN-
SVAR

4.1  Ordförande Truls Baklid hälsade välkommen och öppnade mötet.

4.2  Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  

4.3        Ekonomi
 Kassören gick igenom ekonomin och meddelade att vi har kontroll på likviditeten. 
 Ordf. och kassör har haft genomgång med revisorerna. Samma räkenskapsprincip skall 

gälla för år 2020 och i budget för 2021.
 En ekonomisk rapport har upprättats och som skall läggas som bilaga till årsstämman.
 Budgeten för år 2021 görs klar tills nästa styrelsemöte.
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4.4        Vatten och avlopp
 Dagvattenledning och dränering är färdigställt vid Bålerödbäcken. Samtidigt flyttades 

slänten i backen, så nu är framkomligheten bra. När det gäller dräneringen och 
dagvattenledningen blev kostnaden ca 25 % lägre än beräknat. 

 Vattenprov togs i maj och var godkänt.
 Kommunen har informerat om att det under hösten kommer att byggas ett nytt 

pumphus på Strandvägen som ersätter det gamla.
 Årets VA-investering, kopplat till VA-projektet, kommer att påbörjas i månadsskiftet 

augusti-september. Den mest aktuella sträckan är från nederst mot Bålerödbäcken och 
ca 200 meter mot båtuppställningen/kommunens pumpstation för det kommunala 
avloppet. Det kan också vara aktuellt att börja förnya VA-nätet längs efter Strandvägen 
i kylvattnet av att kommunen bygger den nya pumpstationen i ändan av Strandvägen, 
enligt föregående punkt.

4.5        Vägar
 Slänten vid fastighet på Strandvägen är justerad i viss grad, men fortfarande delvis inne

på vägområdet. Vi kommer att ta upp detta igen när vägdiken inom samfälligheten ska 
grävas/förnyas.

4.6         Allmänning
 Nu är det färdigsått på ängen. Ängen får inte användas denna sommar. Vi får lämna 

gräset i fred så gräsmatten kan växa till sig. Stenarna till boulebanan och runt där 
borden skall placeras, har kommit, men en maskin skall hyras in för att lättare flytta 
dom på plats. Pär, Christer och Reijo har lagt ner mycket arbete där. Detta tackar vi för.

 Spången vid badbryggan är färdig. Vi är mycket nöjda med det arbete Hamn o Sjö har 
gjort. Det som återstår är bl a räcken som skall upp samt lite ”finish”. Vi sätter stor pris
på allt arbete som Per, Christer, Odd och Reijo har lagt ner också här. 
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4.7        Utvecklingsuppgifter
 -  

4.8       Information
 Båleröds samfällighetsförening har mottagit kallelse till huvudförhandling i 

Tingsrätten, Uddevalla, den 14 juni angående trädfällningssaken.

4.9        Övriga frågor
 Klagomål har inkommit om körning med ATV inom området, över allmänningen och 

över gångbron mot Tånga. Styrelsen planerar att sätta upp hinder vid gångbron. Den är 
inte ämnad för ATV eller liknande. Det har också förekommit körning med ATV i 
allmänningen, i området vid bommen ner mot båtuppställningen, i tillägg till att det 
”sladdas ” på vägarna och vändplatsen, något som förstör vägbanan!

 Styrelsen ska lämna kommentar på inkommen motion inför årsmötet.
 Inmätning av några fastigheter och vändplaner har skett. Stämman kommer även att 

informera och påminna om att ha ordning på sina gränsmärken och inte anlägga något 
utanför sin egen tomt.

4.10        Mötets avslutning
 Truls avslutade mötet.

Nästa möte blir hos Christer den  22/6 2021, kl. 19.00.  
                              

Protokollförare                                              Justerare

Eva Solvang                                                  Truls Baklid


