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BOSNÄS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

PROTOKOLL NR 2
Styrelsemöte
2022-02-01

TID:

1800-2030

PLATS:

Bosnäsgården

OMFATTNING: §16-§30

NÄRVARANDE: V. Ordförande Lennart Johansson, Patrik Wallström, Aija-Liisa Joachim
Valberedningens förslag på nya styrelsemedlemmar deltog
Lilian Andersson, Mikael Porat, Peter Widjitsson och Patrik Nilsson (på Teams).
ÄRENDEN:

§ 16 Mötets öppnande
Lennart hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 17 Val av justerare
- Till att justera kvällens protokoll valdes Patrik Wallström
§ 18 Godkännande av dagordningen
- Dagordning godkändes.
§ 19 Föregående mötesprotokoll
- Har skickats ut till samtliga på mötet.
§ 20 Kvarstående frågor
- Inga kvarstående frågor
§ 21 Skrivelser/rapporter/nya medlemmar
- Finns en såld fastighet som vi ej har uppgifter på än.
§ 22 Vägfrågor
- Markeringsskärmar för uppmärkning av våra farthinder avvaktas med tills våra
vägar har grävts upp för VA och skall återställas.
- TRV Maria Persson har kontaktats och de åtgärder som TRV har föreslagit
kommer att undersökas vid nästa tillfälle vägen skall besiktigas. Inga krav på
åtgärder innan grävning.
- Träd har fallit vid Bönåsvägen och flyttats bort med gemensamma krafter från
boende runt omkring. Trädkompaniet är kontaktad för ytterligare rensning av
grenar. Samtidigt skall en genomgång av övriga vägar i området göras.
§ 23 Vattenfrågor
- Normalt förbrukning vatten ca 2-2,2 kubik i timmen.
- En vattenavstängning vid V Äskevägen som är påkörd av kanttrimmer sen tidigare,
skall beställas en besiktning av vid nästa kontakt med Bedab.
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§ 24
Ekonomi
- Revision 2021 är färdig med hjälp av revisorerna Jonas Andersson och Keijo
Tossavainen (köpt tjänst). Revisionsberättelsen påskriven
- På BG finns 460 967,80 kronor.

§ 25
Bosnäsgården
- Ingen uthyrning av Bosnäsgården tills vidare.
- Enl tidigare beslut om att enbart Promenadklubben kan nyttja Bosnäsgården till
sina projekt.
- Service till Luftvärmepumpen beställs
§ 26
Hemsidan
- Skall uppdateras med föregående mötets protokoll.
- uppdateras med dagens protokoll efter alla deltagare tagit del av den och
godkänt.
- Mikael Porat har nu kontroll på vår hemsida och har fullt mandat att göra om
sidan som han vill. Han kommer framledes sortera om sidan med kontakter,
protokoll mm.
§ 27 Brandskyddsarbete
- Brandvarnare testade.
§ 28 Övriga frågor
- Filip Ström skickat nytt grävningstillstånd för granskning till oss. Han har blivit
meddelad per telefon att vi kommer att kontakta REV för detaljgranskning först.
- Vi siktar på att ha Årsmöteshandlingar klara till 8/2 för att läggas på brevlådan.
- Årstämman 2022-02-28.
§ 29
Nästa möte
-Nästa möte Årsmöte 28/2
§ 30 Avslutning
-Vice. Ordförande Lennart tackade alla för intresset och avslutar mötet.

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

