
MÖTESPROTOKOLL
Datum 21-06-22

Plats: Mötet hölls hos Hedin Bil, Strömstad (genom Reijo).

Mötestyp: Styrelsemöte vid Båleröds samfällighetsförening/5 - 2021. Digitalt möte.

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

Kopia till: Anslagstavlan, hemsidan och email.

AKTIVITET AN-
SVAR

5.1  Ordförande Truls Baklid hälsade välkommen och öppnade mötet.

5.2  Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  

5.3        Ekonomi
 Kassören gick igenom ekonomin och meddelade att likviditeten är god.
 Styrelsen beslutade godkänna budgetförslaget för 2021. 
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5.4        Vatten och avlopp
 Ny dränkbar pump har installerats vid vattentäkten på Engalseröd. Hansson Rör och 

Värme har gjort jobbet. Digital mätare är installerad för att mäta vattenmängden. Vår 
egenproduktion är härmed upprättad. 

 Kommunen har i samband med tidigare meddelande om byte av pumpstationen, för 
avloppsledningen vid Strandvägen, bekräftat att tillhörande tryckledning inte blir bytt 
nu; - den var nylagd mitt på 90-talet. När samfälligheten byter avloppsledningen längs 
efter Strandvägen kommer kommunen att täcka en del av kostnaderna för 
”självfallsledningen” som också Bjälveröd camping har fördelen att använda.

 Styrelsen har nu beslutat att den nästa etappen av va-ledningarna, som blir 
utbytta/förnyade, blir sträckan vid Bålerödbäcken. Möjlig upstart är slutet av augusti 
eller i början på september. 

5.5        Vägar
 Vägkanterna har slåtts och skall slås minst 2 ggr senare under sommaren eller vid 

behov.
 Styrelsen har fått förfrågningar om underhållet av Strandbergsvägen/Starkmansbacken.

Styrelsen skall se närmare på detta och göra en besiktning av vägen.

5.6         Allmänning
 Vi planerar för att ha en röjningsdag under hösten. Återkommer med tidpunkt och 

detaljer senare.
 Spången är nu helt klar. Per, Odd och Christer har lagt ner många timmar på att få detta

klart. Vi tackar dessa för allt de gör för Båleröd. Många positiva yttringar har kommit 
från våra medlemmar.

 Ängen kommer att klippas försiktigt under denna sommar. Läggning av kantstenar för 
området där borden skall stå, kommer att starta i loppet av vecka 26-27. Detta gäller 
också boule-banan. Det behövs arbetskraft till jobbet, så anmäl er till Eva för en insats 
för samfälligheten. Arbetet hoppas vara klart i loppet av juli.     
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5.7        Utvecklingsuppgifter
 -  

5.8       Information
 Tingsrätten har nu utfärdat en ”Förlikningsdom” i trädfällningssaken. Information 

kommer på årsstämman. 

5.9        Övriga frågor
 Styrelsen planerade för årsstämman lördagen den 17 juli 2021.  Plats avgörs beroende 

på situationen med pandemin.

5.10        Mötets avslutning
 Truls avslutade mötet.

                              

Protokollförare                                              Justerare

Eva Solvang                                                  Truls Baklid


