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BOSNÄS    

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING    PROTOKOLL NR 9 

     Styrelsemöte 

     2021-10-04 

TID: 1800-1900 

PLATS: Bosnäsgården 

OMFATTNING: §119-§133 

NÄRVARANDE: V. Ordförande Lennart Johansson, Patrik Wallström, Aija-Liisa Joachim,  
   

ÄRENDEN: § 119 Mötets öppnande  

 Lennart hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

   

 § 120 Val av justerare 

 -Till att justera kvällens protokoll valdes Patrik Wallström 

 § 121 Godkännande av dagordningen 

-Dagordning godkändes. 

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

 § 123 Kvarstående frågor 
- 
 

 §§ 124 Skrivelser/rapporter/nya medlemmar 
- Björnevägen 2 
- Norra Klampevägen 1 

  

 § 125 Vägfrågor 
- TRV anmärkningar sen tidigare möte, röjning av vägkanter beställt. 
- 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.                                                                                                                          
   

§ 126 Vattenfrågor 
- Spolning av vatten nätet genomfördes 23-24/9. 
- Det förbrukades ca 100 kubik extra vatten vid spolningen       

                               - Annars normalt förbrukning vatten ca 2-2,4 kubik i timmen   

 
§ 127 Ekonomi 

    - På BG finns 835437,05 koronor  
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 § 128 Bosnäsgården                                                                                                                 
-Ingen uthyrning av Bosnäsgården tills vidare. 

 -Enl tidigare beslut om att enbart Promenadklubben kan nyttja Bosnäsgården till 
sina projekt. Kommer de enl plan nu ha puben öppen 29/10. 

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

 § 130  Brandskyddsarbete 
- Brandvarnare testad. 
 
§ 131 Övriga frågor 

       -Valberedningen har nu några ev nya förslag på styrelse medlemmar.     
-Förslag lämnas till valberedningen om att de nya skulle delta vid ett styrelsemöte           
för samtal 

                                -Borås Energi & Miljö lämnat förslag på ett grävningstillstånd. 
-REV kontaktad ang detaljer till ett avtal. Oberoende besiktningsman bör anlitas.    
Krav om minst 5 års återställningsgaranti bör vara med.  
    

 § 132 Nästa möte 
-Nästa möte blir 2/11 

 

 § 133 Avslutning 

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

 

 

Vid protokollet 

 

________________________________ 

Aija Joachim 

 

Justeras 

 

________________________________   ____________________________ 

Patrik Wallström  Lennart Johansson  

     


