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BOSNÄS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

PROTOKOLL NR 11
Styrelsemöte
2021-12-03

TID:

1800-1930

PLATS:

Västra Äskevägen 2

OMFATTNING: §149-§163

NÄRVARANDE: V. Ordförande Lennart Johansson, Patrik Wallström, Aija-Liisa Joachim,
Marie Linusson
Valberedning Jenny Sörquist med medbjudna nya styrelsemedlemmar
Mikael Porat och Peter Widjitsson
ÄRENDEN:

§ 149 Mötets öppnande
Lennart hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 150 Val av justerare
-Till att justera kvällens protokoll valdes Marie Linusson
§ 151 Godkännande av dagordningen
-Dagordning godkändes.
§ 152 Föregående mötesprotokoll
-Har skickats ut till samtliga och på mötet. Påskrivet färdigt 211203 inför mötets
start.
§ 153 Kvarstående frågor
-Inga kvarstående frågor
§§ 154
Skrivelser/rapporter/nya medlemmar
- Rönnevägen 1 såld
- Norra Klampevägen 19 såld
- Norra Klampevägen 1 såld
-Finns några till som är till salu som vi ej har uppgifter på än.
§ 155 Vägfrågor
- Snöplogning har startas för i år. Fungerar bra enl de flesta. Vi kan inte väntas oss
att ha prio 1 väg i Bosnäs.
- Markeringsskärmar till våra farthinder bör letas upp från ny leverantör, fanns ej
att tillgå efter beställning gjord.
-Kantklippningens kedjor har slagit i vattenpost lock vid V Äskevägen, måste
kontrolleras. Har missats att kontrollera sen förra mötet.
§ 156
Vattenfrågor
- Normalt förbrukning vatten ca 2-2,2 kubik i timmen
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§ 157
Ekonomi
- På BG finns 606 090,05 kronor.
§ 158 Bosnäsgården
-Ingen uthyrning av Bosnäsgården tills vidare.
-Enl tidigare beslut om att enbart Promenadklubben kan nyttja Bosnäsgården till
sina projekt.
§ 159 Hemsidan
- måste uppdateras med dagens protokoll.
- Mikael Porat kan tänka sig att titta på vår hemsida och underhålla den nu efter att
Luna har lämnat föreningen.
- Vi behöver skapa ett eget konto för bosnäs.se på Loopia. Efter det kan
webbadressen överlåtas av Luna till oss. Aija skickar ut föreningsuppgifter till
Mikael.
§ 160 Brandskyddsarbete
- Brandvarnare ej testade denna gång. Möte på annan adress.
§ 161 Övriga frågor
-Valberedningen har nu några nya förslag på styrelse medlemmar.
-Förslag lämnats till valberedningen om att de nya skulle delta vid nästa
styrelsemöte för samtal. 2 förslag har varit med på möte idag. Ev. 5st till återstår
och önskas vara med.
-Borås Energi & Miljö har frågat om hur vi ställer oss till avtalsförslaget ang
grävningstillstånd.
-Rev saknade 5 års återställnings garanti som är minimum som standard. Vi
kommer att skicka ett kommentarer till Filip Ström Borås Energi & Miljö.
§ 162 Nästa möte
-Nästa möte blir 4/1
§ 163 Avslutning
-Vice. Ordförande Lennart tackade alla för intresset och avslutar mötet.

Vid protokollet
________________________________
Aija Joachim
Justeras
________________________________ ____________________________
Marie Linusson
Lennart Johansson

