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BOSNÄS    

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING    PROTOKOLL NR 7 

     Styrelsemöte 

     2021-08-09 

TID: 1800-2000 

PLATS: Bosnäsgården 

OMFATTNING: §89-§103 

NÄRVARANDE: Lennart Johansson, Patrik Wallström, Aija-Liisa Joachim,  
  Petra Lindberg 

ÄRENDEN: § 89 Mötets öppnande  

 Lennart hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 Vice Ordförande anslöt till mötet något senare.  

 § 90 Val av justerare 

 -Till att justera kvällens protokoll valdes Patrik Wallström 

 § 91 Godkännande av dagordningen 

-Dagordning godkändes. 

 § 92 Föregående mötesprotokoll 
-Har skickats ut till samtliga och på mötet. Justeras tills nästa möte 

 § 93 Kvarstående frågor 
- 
§ 94 Skrivelser/rapporter/nya medlemmar 
- Södra Klampevägen 14                                                                            
- Södra Klampevägen 19.                        
- Bosäter.                        

                                                                                                                                               
 § 95 Vägfrågor 

- TRV har varit och besiktat våra vägar, kommentarer: 
- Farthinder måste vara uppmärkta på båda sidor av färdriktningen. 
- Lindevägarnas beläggning är undermålig och måste läggas om.                       
Lennart har försökt kontakta TRV Maria Persson om att vi vill avvakta tills VA är 
färdigt eftersom vägarna skall grävas upp. Han kommer att fortsätta försöka 
kontakta henne.                                                                                                                          
- Älvsjö/Rönnevägen behöver röjas och kvistas utmed vägkanterna 
  

 § 96 Vattenfrågor 
- Nytt vattenprov planeras att tas på en fastighet Älmevägarna. 
- Det går åt normalt med vatten just nu ca 2,4 kubik i timmen. Svalare väder nu.       
- Pumparna har en benägenhet att stanna vid åska. Fråga BEDAB vid nästa tillfälle 
om åtgärder för detta kan göras för att förhindra avbrott. 
- Spolningar av nätet planeras att göras i September, tid för det kommer att tas upp 
på nästa möte. 
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§ 97 Ekonomi 
    - På BG finns 835625,05 koronor  

      -Alla förutom en fastighet har nu betalat in medlemsavgift för 2021. 
                                                                                                                          
 § 98 Bosnäsgården                                                                                                                 

-Hur skall vi hantera ladan framöver till vi är en fulltalig styrelse?                                      
-Ingen uthyrning tills vidare.  

 § 99 Hemsidan 
- måste uppdateras med nya protokoll, föregående mötesprotokoll. 
   

 § 100  Brandskyddsarbete 
- Brandvarnare testad. 
 
§ 101 Övriga frågor 

 - Valberedningen har sökt nya medlemmar till styrelsen via Bosnäs Facebok. Lilian 
Andersson har anmält intresse. Förslag om att hon hälsas välkommen. Naturligtvis 
skall medlemmarna godta/rösta in henne som vanligt.                                                     
- Borås Stads Detaljplanering. Styrelsen har för avsikt att svara på de punkter som 
avser de gemensamma delarna av planen. Vi har ej någon plan att godta någon del 
av planen som strider mot våra befogenheter. Ej på privata fastigheters åsikter eller 
önskningar. Vi kommer att skriva ihop synpunkter på Detaljplanen GA3. Uno 
Ivarsson på REV skall hjälpa oss med formuleringarna. Lennart kommer att fråga om 
*intressegruppens* Medlemmar vill vara med i diskussion om detaljerna på extra 
möte den 26/8 .                                                                                                                          
- Borås Energi & Miljö har sammankallat till uppföljningsmöte ang VA 18/8.  

    
 § 102 Nästa möte 

Nästa möte blir 6/9 

 § 103 Avslutning 

Ordförande och Lennart tackade alla för intresset och avslutar mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

________________________________ 

Aija Joachim 

 

Justeras 

 

________________________________   ____________________________ 

Patrik Wallström  Lennart Johansson  

     


