
                                                                      MÖTESPROTOKOLL                                      
Datum 22-05-31

Plats: Mötet hölls hos Christer Andersson.

Mötestyp: Styrelsemöte vid Båleröds samfällighetsförening/5-2022.

Deltagare: Per Vaadal, Eva Solvang, Christer Andersson, Reijo Hansson, Cecilie Wiig Martinsson och 
Per Paulsson.

Kopia till: Anslagstavlan, hemsidan och email.

AKTIVITET
5.1  Ordförande Per Vaadal hälsade välkommen och öppnade mötet.

5.2  Mötesprotokoll 3 och 4 (konstitueringsmöte) samt årsstämmoprotokoll 2022 gicks igenom och 
lades till handlingarna.  

5.3        Ekonomi
 Ekonomin per 31:e maj är i god balans.
 Baserat på årsstämmans godkännande, av att “köpa” redovisningstjänster från Aspia, signerade 

styrelsen att avtal om detta den 1:e maj 2022.
 Aspia har i mail daterat 17:e maj, informerat om myndigheternas beslut “att samfällighets-

föreningar i många fall nu kommer tvingas att registrera sig för moms”. När styrelsen har fått mer
information om saken, skall samfällighetsföreningen orienteras närmare om detta och hur detta 
eventuellt berör oss. 

5.4        Vatten och avlopp
 Vattenprov togs i mitten av maj och var godkänt.                                                 
 Pumpen i vattenbrunnen vid Engalseröd hade lossnat och stannat under vecka 21. 

Den sattes på plats och startades nästkommande dag. 
Under “normal” drift levererar föreningens brunn fortsatt tillräcktligt med vatten; - det är så 
långt i år använt lite kommunalt vatten.

 VA-projektet är planerat att starta upp under september. Sträckan som är aktuell, ligger i området 
nedanför backen vid Dalvägen och bort mot båtuppläggningsplatsen. 
Som underlag för planeringen av nämnda va-projekt, är det utfört omfattande spolning och 
filmning av aktuella avlopps/spillvattenledningar. Det är konstaterat flera områden med 
“svanker”/sättningar på ledningarna. Strömstad kommun har bistått föreningen i arbetet och 
också stått för kostnaderna; - något styrelsen är mycket tacksam för!

5.5        Vägar
 Vägarna har hållet sig bra under våren. Det har varit en del damm från vägarna senaste tiden. 

Vägarna  har nyligen blivit saltade och förhållanden har bättrat sig.
 Det planeras för att gräva/förbättra diken vid några vägar, - Näsetvägen ges förstaprioritet och 

arbetet skall startas upp på sensommaren. Utbyte av några trummor beräknas också att utföras i 
detta sammanhang.. 

 I samband med att Båleröd samfällighetsförening ges offentligt stöd för Näsetvägen-Sjövägen , 
genomförde Trafikverket en besiktning av nämnda vägar den 10:e maj. Det blev inte registrerat 
större “fel”. Föreningen är tilldelat stöd för 2022.
Trafikverket har i samband med besiktingen gett oss tips om vad som behöver göras och även att 
vi kan få visst bidrag när vägarna förbättras,- t ex för utbyte av trummor till större dimensioner.

5.6         Allmänning
 Vårröjningen den 10:e april var lyckad och hade god uppslutning.
 Badstegarna är på plats på badbryggan. Det köptes in en ny stege och den blev monterad den 12:e



april; - Odd och Christer ordnade monteringen! 
 Fredag 27:e maj monterades gungan på ängen. Mattias C. (Samfällighetens vägforvaltare) 

utförde nödvändiga grävarbeten och lyfte gungan till sitt nuvarande ställe. Odd, Christer och Per 
var “hjälparbetare”. 

 Nämnda arbete omfattade en del grävning i lera. Detta i kombinastion med ett regnväder stökade 
till ängen och markområdet kring gungan, som gjorde det svårt att genomföra “öppningen” av det
nya lek-/aktivitetsområde den 6:e juni. Styrelsen beslutade därför att avlysa öppningen, informera
samfällighetsföreningen om detta och återkomma med ett nytt öppningsdatum senare. 

5.7        Aktuella uppgifter. 
 Färdigställande av lekområden på ängen:

Styrelsen skall konsultera kommunen med hänsyn till hur markområden, där lekapparaten står, 
bör/skall utformas”.

 Utemöblerna på ängen skall oljas. Vi är i behov av hjälp och ber 2-3 föreningsmedlemmar ge 
föreningen en handräckning; - ta kontakt med sekreterare Eva Solvang. 

 Det skall röjas i boden på ängen i loppet av sommaren. Också i detta sammanhang ber vi om att 
föreningsmedlemmar kan ge en hjälpande hand, - ge styrelsen en återkopling.

 

5.8       Information
 Möte 5 - 2022 är det sista styrelsemöte före “semestertider”. Om föreningens medlemmar har

saker/frågor som “kräver” kontakt med styrelsen, kan styrelsen nås “som vanligt” genom telefon
eller mail/epost. Vid eventuell frånvaro, vill styrelsen avklara ställföreträdarfunktion.  

5.9     Övriga frågor  
  Ansvarsavklaring/fördeling av uppgifter inom styrelsen.
 Styrelseportal (Styrelsens it-verktyg för intern administration, planering och arkivering).

Christer A. är kontaktperson mot firman Reduca (leverantör av it-system).
Cecilie W. M. är resursperson för internetadministration och it-arkivering.

 Hemsidan:
Kontaktperson Eva S. och Cecielie W. M.  

        
 

5.10        Mötets avslutning
 Per avslutade mötet och tackade Christer för gästfriheten!.

Nästa möte blir i slutet av augusti. 
                        

Protokollförare                                              Justerare

Eva Solvang                                                  Per Vaadal


