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BOSNÄS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

PROTOKOLL NR 1
Styrelsemöte
2022-01-04

TID:

1800-1930

PLATS:

Bosnäsgården

OMFATTNING: §1-§15

NÄRVARANDE: V. Ordförande Lennart Johansson, Patrik Wallström, Aija-Liisa Joachim
Valberedningens förslag på nya styrelsemedlemmar
Lilian Andersson och Cecilia Lövström deltog med egna frågor.
ÄRENDEN:

§ 1 Mötets öppnande
Lennart hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justerare
- Till att justera kvällens protokoll valdes Patrik Wallström
§ 3 Godkännande av dagordningen
- Dagordning godkändes.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
- Har skickats ut till samtliga på mötet.
§ 5 Kvarstående frågor
- Inga kvarstående frågor
§ 6 Skrivelser/rapporter/nya medlemmar
- Finns några till som är till salu som vi ej har uppgifter på än.
§7

Vägfrågor

- Snöplogning i år. Fungerar bra enl de flesta.
- Markeringsskärmar för uppmärkning av våra farthinder avvaktas med tills våra
vägar har grävts upp för VA och skall återställas.
- TRV Maria Persson har kontaktats via mail ang asfalteringar och märkningar av
farthinder. Åtgärderna var med vid senaste besiktning av våra vägar. Vi väntar på
svar ang åtgärderna vi vill avvakta med.
§ 8 Vattenfrågor
- Normalt förbrukning vatten ca 2-2,5 kubik i timmen.
- Brun vatten har noterats vid flera fastigheter under jul och nyår. Tros bero på
många användare samtidigt vilket orsakat tryckfall.
- Råvattenpump 2 (av 3) stannat helt och skall beställas översyn av från Bedab .
- Förfrågan ang dåligt tryck av medlemmar har inkommit. En tryckstegringspump
vid Lindevägen hade stannat.
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§9
Ekonomi
- Revision 2021 bör startas och förberedas för att vara färdigt i Januari
- På BG finns 562 903,05 kronor.
- Underhållsfond 635 064 ,66
§ 10
Bosnäsgården
- Ingen uthyrning av Bosnäsgården tills vidare.
- Enl tidigare beslut om att enbart Promenadklubben kan nyttja Bosnäsgården till
sina projekt.
§ 11
Hemsidan
- Skall uppdateras med föregående mötets protokoll.
- uppdateras med dagens protokoll efter alla deltagare tagit del av den och
godkänt.
- Mikael Porat har fått kontaktuppgifter och mail till Luna för att ta över hemsidan
bosnäs.se. Luna har sedan tidigare bekräftat att han skall vara behjälplig med- Vi
behöver göra revision och utskick för Årsstämman färdigt inför nästa möte för att
hinna justera och få ut informationen till alla medlemmar.
§ 12 Brandskyddsarbete
- Brandvarnare testade.
§ 13 Övriga frågor
- Cecilia Lövström önskade vara med Jenny Sörquist i Valberedningen.
- Vi avser att göra årets stämma likt föregående corona anpassad med
representanter från de olika områdena. Representanterna har medlemmarnas
frågor och synpunkter/fullmakter med sig till stämman.
- Preliminärt blir Årstämman 2022-02-28.
- Vi önskar att ha in Valberedningens förslag på nya medlemmar för att
få med det till Årsmötesprotokollet.
- Borås Energi & Miljö har blivit informerad om hur vi ställer oss till avtalsförslaget
ang grävningstillstånd. Inget förslag på nytt avtal har inkommit.
§ 14
Nästa möte
-Nästa möte blir 1/2
§ 15 Avslutning
-Vice. Ordförande Lennart tackade alla för intresset och avslutar mötet.

Vid protokollet
________________________________
Aija Joachim
Justeras
________________________________ ____________________________
Patrik Wallström
Lennart Johansson

