Årsmöte med Bosnäs Samfällighetsförening
onsdagen den 28 februari 2018 klockan 19:00 i Jössagården
Varbergsvägen 38, Kaffe serveras från klockan 18:30

Dagordning för årsstämma med Bosnäs Samfällighetsförening 2018‐02‐28
§1

Stämman öppnas

§2

Fastställande av dagordningen

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande

§4

Val av funktionärer för stämman
a) Ordförande för stämman
b) Sekreterare för stämman
c) Två protokolljusterare tillika rösträknare

§5

Verksamhetsberättelsen (bifogas)

§6

Resultat‐ och balansräkning (bifogas)

§7

Revisionsberättelse (bifogas)

§8

Fråga om ansvarsfrihet

§9

Motioner

§10

Styrelsens förslag till arvoden (bifogas)

§11

Styrelsens förslag till budget (bifogas)

§12

Styrelsens förslag till utdebitering (bifogas). Debiteringslängden finns hos
kassören.

§13

Val av styrelse
a) Ordförande på 2 år (avgående Jens Johanson)
b) 2 st ledamot på 2 år (avgående Vesa Jaatinen, Lennart Johansson)
c) 2 st suppleant på 1 år (avgående Mattias Lindberg, Hampus Friberg och Petra
Lindberg)

§14

Val av revisor på 1 år (avgående Birgitta Gustafsson)
Revisorsuppleanter på 1 år (avgående Eva Lindström, Jonas Andersson)

§15

Övriga val
a) Valberedning på 1 år (avgående Rune Andersson, Kristin Sommer och Helena
Magnusson)

§16

Övriga frågor

§17

Meddelande om plats och tid då stämmoprotokollet hålls tillgängligt

§18

Stämman avslutas

styrelsen

Bosnäs Samfällighetsförening
Organisationsnummer 716447‐5324
Verksamhetsberättelse för år 2017
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande
Jens Johansson
Kassör
Aija Joachim
Ledamot vattenansvarig
Vesa Jaatinen
Ledamot vägansvarig
Lennart Johansson
Ledamot sekreterare
Rosa Ritzl
Suppleant
Hampus Friberg
Suppleant
Mattias Lindberg
Suppleant
Petra Lindberg

mandattid kvar
(0)
(1)
(0)
(0)
(1)
(0)
(0)
(0)

Revisorer

Köpt tjänst
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

Revisorssuppleanter
Valberedning

Keijo Tossavainen
Birgitta Gustavsson
Jonas Andersson
Eva Lindström
Rune Andersson
Kristin Sommar
Helena Magnusson

Bosnäsgården
Bosnäsgården hyrs ut till medlemmar. Under året 2017 har den hyrts ut ett flertal ggr.
Ladan har dessutom hyrts ut till One Oak en bit in på 2017.
Styrelsen har även i år haft flera möten med kommunen ang. ladans framtid vilket resulterade i att
samfälligheten nu löst frågan och sedan 1/5 står vi nu som ägare till såväl byggnad som tomt.
En intressegrupp har startas och det har under 2017 påbörjats en hel del renoverings‐ och
förbättringsarbeten. B.la. har två fönster satts in i pubdelen och isolering har lagts på taket ovan
samma del man har också installerat en varmluftspump.
Möten
Styrelsen har under 2017 haft 11 protokollförda möten. Samfälligheten har haft ett sommarmöte och
ett årsmöte
Medlemmar
Ett antal husförsäljningar har skett. Det finns fortfarande obebyggda tomter.
Avgifter
Avgifterna för vatten har varit 950: ‐ för sommarvatten och 1200: ‐ för vintervatten.
Vägavgifterna har varit 100: ‐ för sommarboende och 200: ‐ för åretruntboende enl. årsmötesbeslut.
Övriga avgifter har varit 1100: ‐ för all medlemmar.

Anslutningsavgiften för vintervatten är 10 000: ‐. Under 2017 har två fastigheter anslutit sig. Det finns
fortfarande några fastigheter som endast har sommarvatten.
Föreningens skuld till kommunen (för ombyggnad av ledningsnätet till vintervatten) uppgår till
70 000:‐
Vägar
Snöplogningen har även under säsongen 2016 och första delen av 2017 utförts av Håkans
Trädgårdstjänst AB. Säsong 17/18 kommer snöröjning att göras av Green Landscaping. Grusvägarna
har hyvlats och saltats under våren.
NCC har tillsammans med Lennart inspekterat Älsjö‐, Bönås‐ och Norra Klampevägen. Pris för att
reparera dessa vägar ligger på ca 220 000. Under 2018 har föreningen för avsikt att låta asfaltera om
Bönås‐ och Älsjöbackarna och reparera andra delar av de asfalterade vägarna. Iståndsättningsbidrag
från kommunen har beviljats för asfaltering. Summa 66370:‐
Vatten
Vattenförbrukningen under de senaste åren:
År

2017

2016

2015

2014

2013

2012

13783

19596

18352

16982

21000

19815

I januari bytte Bedab ut en av vattenmätarna då den gamla var utsliten och förde oväsen.
Då installerades även en liten varmvatten beredare samt nya oljeavskiljare nere vid vattenverket på
beordrad av Miljö & hälsa i Borås kommun.
17/4 rengjordes vattenmagasin 2 och då bytte vi till denna.
21/4 spolades vattenledningsnätet.
21/6 spolade Bredareds brunnsborrning rent i Borrhål 2. Flödet och vattenkvalitén blev oerhört
mycket bättre av detta.
9/8 utfördes en extra spolning av vattenledningarna förbi ladan pga. rostfällningar i ledningen.
19/9 byte av tryckstegringspump på Bönåsvägen för att få högre tryck uppe på Klampevägarna.
20‐21/9 hade vi en vattenläcka på Bönåsvägen 8‐10 (brusten ventil) .Servicekontoret grävde och
åtgärdade detta.
22/9 frekvensstyrning installerades till den nya pumpen så att vi kan styra trycket efter behov.
11/11 rengöring av vattenmagasin 1 och byte till denna.
5 vattenprov har tagits vid 3 olika tillfällen och dessa har varit tjänliga med anmärkning (enl.
Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning) pga. Turbiditet.
Turbiditet är ett mått på vattnets grumlighet. Hög turbiditet kan bero på förekomst av järn, lera,
kaolit, borrslam och andra partiklar.
Fluoridhalten understiger för kariesförebyggande verkan gynnsamt värde. Tjänliga med vissa
anmärkningar.
Den totala vattenförbrukningen 2017 har varit ca 13783 m3, ungefär 1,57m3 i snitt per timme.
Högst förbrukning under året var under maj och juli månad då vi var uppe i 2,2 m3 /timme i snitt
I juni fick vi in en offert på renings anläggning till vårt vattenverk Kalkylerat pris för filteranläggning
samt installation av denna ser ut som nedan.
Filterutrustning enl. BWTwater

Installation av Abri
Summa för elektrisk installation (framdragning till gällande pumphus) finns med i kalkylen.
Inget avlopp/avrinning ingår.
Kalkyl: 396.800:‐ (exkl. moms)
Detta ligger för närvarande på is tills vi vet vad som kommer att hända med Va‐sanering i Bosnäs.
Vidare har vi haft ute servicekontoret för att titta på 3 ventiler som haft anmärkningar.
2 på Norra Klampevägen och 1 på Södra Klampevägen.
Den på Södra Klampevägen läckte inte och den åtgärdades inte.
Den som var nedgrävd på parkeringsplatsen på N Klampevägen 25 gick inte att stänga och den som
var på N Klampevgen 23 hittades efter en stunds letande. Kommunen sa att denna gick att stänga.
Eftersom det fortfarande inte är klargjort med Oneoak ang vägen förbi där så har inte dessa
åtgärdats.
Ekonomi
Betr. Ekonomin hänvisas till särskild berättelse.
Försäkringar
Föreningen är fortsatt med i REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) och i medlemskapet ingår en
föreningsförsäkring.
Borås, februari 2018
Styrelsen

Motion till årsstämman för Bosnäs Samfällighet 2018-02-28
Bakgrund
På årsmötet 2017 togs beslutet att förvärva och förvalta Bosnäsgården. 1:a maj tog
samfällighetsföreningen över Bosnäsgården. Frågan om vem som egentligen äger ladan har
under många år varit en segdragen historia och under tiden har inget underhållsarbete
gjorts. Skicket på taket samt delar av fasaden behöver åtgärdas inom en snar framtid.
Eterniten på taket har hål på en del ställen samt är mjuk på andra. Hängrännorna är inte
heller funktionsdugliga vilket gör att det på vissa ställen rinner/skvätter upp vatten på
fasaden och på de ställen behöver den bytas. Inuti ladan har en del förbättringar skett. Bland
annat ligger det nu isolering på loftet över den del som kallas puben samt att det finns en
luftvärmepump installerad i den delen för en bättre luftmiljö. 2 fönster har också satts in i
denna del. Detta har skett genom frivillig arbetskraft, donationer av material samt delar av
hyresintäkter och ett bidrag från Bosnäs Promenadklubb. Intressegruppen som har gjort
detta har för avsikt att fortsätta förbättringar under 2018.

Förslag
Samfälligheten belånar fastigheten Bosnäsgården för att bekosta byte av tak, delar av
fasaden samt intressegruppens fortsatta arbete med att renovera och rusta upp ladan.
Samfälligheten ansöker dessutom om anläggningsbidrag av Borås stad till detta. För byte av
taket begärs det in offerter, samt offert för slammålning av fasad och för de elarbeten som
behövs göras. Övrigt arbete fortsätter på frivillig basis.

Styrelsen 2017‐12‐29

Bosnäs Samfällighetsförening
Organisationsnummer 716447‐5321

Styrelsens förslag till arvoden för 2018
Ordföranden

10 000kr

Kassör

10 000kr

Sekreterare

7 000kr

Vattenansvarig

10 000kr

Vägansvarig

10 000kr

Suppleanter

3 500kr

Revisorer

1 000kr

Dessa arvoden kan sättas ned eller helt utgå om särskilda skäl föreligger. Arvodet delas om
ledamot eller suppleant delar på uppdrag såsom väg‐ eller vattenansvarig.
Arbete åt föreningen av medlem som inte är med i styrelsen, skall vara beordrat av styrelsen,
utgår med 150kr/timma.

Bosnäs Samfällighetsförening
Organisationsnummer 716447‐5321

Styrelsens förslag till utdebitering 2018.
Utdebitering enligt debiteringslängden.
Vattenavgift sommarvatten
Vattenavgift vintervatten

950:‐
1 200:‐

Vägavgift sommarboende
Vägavgift åretruntboende
Avgift för de 6 fastigheter som
endast debiteras vägavgift

100:‐
200:‐

Övriga avgifter

1 100:‐

200:‐

Summa att betala senast 30 april 2018
Sommarboende med vintervatten
Åretruntboende med vintervatten
Sommarboende med sommarvatten
Åretruntboende med sommarvatten

2 400:‐
2 500:‐
2 150:‐
2 250:‐

Avgiften kontrolleras i debiteringslängden som förvaras hos kassören.
Debiteringslängden kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.
Avgiften betalas vit ett tillfälle. En påminnelse, tillsammans med påminnelseavgift på 50kr,
kommer att skickas ut och därefter skickas ärendet till kronofogdemyndigheten för åtgärd.

Styrelsen

