BOSNÄS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

PROTOKOLL NR 3
Styrelsemöte
2021-03-02

TID:

18:00-19:00

PLATS:

Bosnäsgården

OMFATTNING: §30-§45
NÄRVARANDE: Hampus Friberg, Lennart Johansson, Patrik Wallström, Aija-Liisa Joachim, Joeri
Calestam Verheul och Marie Linusson
ÄRENDEN:

§ 30
Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 31
Val av justerare
Till att justera kvällens protokoll valdes Lennart Johansson.
§ 32
Godkännande av dagordningen
Dagordning godkändes.
§ 33
Föregående mötes protokoll
Har skickats ut till samtliga och justeras vid nästa möte. Protokollet läggs upp på
hemsidan.
§ 34

Konstituering

Styrelsen beslöt att konstituera sig på följande sätt:
Ordförande:
Kassör:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Vägansvarig:
Vattenansvarig:
Badplatsansvariga:
Lindegården:
Lillgården:
Klampegården:
Brandskyddsansvar/uthyrning av ladan:
Firmatecknare:

Hampus Friberg
Aija-Liisa Joachim
Lennart Johansson
Joeri Calestam Verheul
Lennart Johansson
Patrik Wallström
Mattias Lindberg
Lennart Johansson
Patrik Wallström
Hampus Friberg
Ordförande Hampus Friberg
& kassör Aija-Liisa Joachim

Firmatecknarna kan teckna föreningen och göra uttag på max 50 000kr var för sig.

§ 35

Kvarstående frågor
Inga kvarstående frågor

§ 36

Skrivelser/rapporter/nya medlemmar
Inga nya medlemmar

§ 37

Vägfrågor
Röjning av sly på områdets vägar är genomförd
En medlem har synpunkter på att det körs fort på Norra Lindevägen. En
dialog förs huruvida ett till fartgupp bör anläggas på Norra Lindevägen.
Vidare diskuteras att det körs fort på Bönåsvägen. Förslaget är att också
anlägga ett fartgupp på Bönåsvägen. En vidare dialog
kommer föras på ett senare möte.

§ 38

Vattenfrågor
Det har kommit in några anmälningar om brunt vatten och frusna
vattenledningar sen föregående möte
En dialog kring huruvida en huvudkran till vattenkranarna bör tillgängliggöras
till områdets invånare.
Patrik ser till att en huvudnyckel finns tillgänglig vid behov.

§ 39

Ekonomi
På bankkontot finns 454.113,30 kr

§ 40

Bosnäsgården
Hjärtstartaren är installerad.
En elektriker har varit på plats för att koppla in värmeskåpet till
hjärtstartaren.

§ 41

Hemsidan
Hemsidan är uppdaterad och aktuella protokoll är uppladdade.
Personfotografierna på styrelsemedlemmarna uppdateras vid nästa
möte.

§ 42

Brandskyddsarbete
Brandvarnarna är testade

§ 43

Övriga frågor
Styrelsen har köpt in en bensindriven vattenpump för att kunna
underhålla isbana på sjön i kalla perioder. Dessutom går pumpen att
använda till andra ändamål vid spolning av vattensystemet. Kostnaden
för inköpet var 2200kr.
Spolning av vattensystemet planeras i april. Datum bestäms vid nästa
möte
Storstädning av området planeras till april. Datum bestäms vid nästa
möte.

§ 44

Nästa möte
Nästa möte blir 6/4 18:00

§ 45
Avslutning
Ordförande tackade alla för intresset och avslutar mötet.

Vid protokollet
________________________________
Joeri Calestam Verheul
Justeras
________________________________
Hampus Friberg

____________________________
Lennart Johansson

