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BOSNÄS    

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING    PROTOKOLL NR 8 

     Styrelsemöte 

     2021-09-06 

TID: 1800-1930 

PLATS: Bosnäsgården 

OMFATTNING: §104-§118 

NÄRVARANDE: Lennart Johansson, Patrik Wallström, Aija-Liisa Joachim,  
  Valberedningen Jenny Nilsson 

ÄRENDEN: § 104 Mötets öppnande  

 Lennart hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

   

 § 105 Val av justerare 

 -Till att justera kvällens protokoll valdes Patrik Wallström 

 § 106 Godkännande av dagordningen 

-Dagordning godkändes. 

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

 § 108 Kvarstående frågor 
- 
§ 109 Skrivelser/rapporter/nya medlemmar 
- Inga nya medlemmar 
 

 § 110 Vägfrågor 
- TRV anmärkningar sen förra mötet 
- Markeringsskärmar till våra farthinder är beställda. 
- Fråga kvarstår. 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.                                                                                                                          
   

§ 111 Vattenfrågor 
- Spolning av vatten nätet planeras till 23/9. 
- Tidigare styrelsemedlemmar skall tillfrågas om de kan tänka sig att vara med och 
hjälpa till? 
- Det går åt normalt med vatten just nu ca 2-2,4 kubik i timmen.       

                               -      

§ 112 Ekonomi 
    - På BG finns 835437,05 koronor  

      -Inga övr utgifter just nu. Det mesta ligger på is. 
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 § 113 Bosnäsgården                                                                                                                 

-Hur skall vi hantera ladan framöver tills vi är en fulltalig styrelse?                                      
-Ingen uthyrning tills vidare. Promenadklubben kan använda den om de önskar. 

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

 § 115  Brandskyddsarbete 
- Brandvarnare testad. 
 
§ 116 Övriga frågor 

       -Valberedningen har sökt nya medlemmar till styrelsen via Bosnäs Facebok. 
       - Styrelsen kan inte fortsätta utan att vara fulltaliga. Lantmäteriet kommer att ta                                                     
       över om vi ej löser situationen. 
       -Borås Energi & Miljö har sammankallat till uppföljningsmöte ang VA 15/9 
                                -Borås Energi & Miljö önskar att få till ett grävningstillstånd från oss. 
       -Vi kommer ej att skriva avtal utan att Uno (REV) har tillfrågats om granskning först.  
  -Det har kommit önskemål om en beskrivning av vad styrelsearbete innebär i 

föreningen? Vi skall försöka få till en kortfattad text. Men annars är det väsentliga 
att man har intresse för den egna omgivningen i Bosnäs.  

    
 § 117 Nästa möte 

-Nästa möte blir 4/10 

 § 118 Avslutning 

-Vice. Ordförande Lennart tackade alla för intresset och avslutar mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

________________________________ 

Aija Joachim 

 

Justeras 

 

________________________________   ____________________________ 

Patrik Wallström  Lennart Johansson  

     


