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BOSNÄS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

PROTOKOLL NR 6
Styrelsemöte
2021-06-17

TID:

1800-1930

PLATS:

Bosnäsgården

OMFATTNING: §74-§88

NÄRVARANDE: Lennart Johansson, Patrik Wallström, Aija-Liisa Joachim,
Petra Lindberg, Mattias Lindberg
Injusterad: Jenny Nilsson Sörqvist från valberedningen
ÄRENDEN:

§ 74 Mötets öppnande
Vice Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Petra Lindberg ersätter avgående Ordförande tills ny invalts

§ 75 Val av justerare
-Till att justera kvällens protokoll valdes Patrik Wallström
§ 76 Godkännande av dagordningen
-Dagordning godkändes.
§ 77 Föregående mötesprotokoll
-Har skickats ut till samtliga och på mötet. Justeras tills nästa möte
§ 78 Kvarstående frågor
§ 79 Skrivelser/rapporter/nya medlemmar
§ 80 Vägfrågor
- Kantklippning av vägarna är beställd hos Tranemo Trädgårdstjänst
§ 81 Vattenfrågor
- Vattenbassäng och sugtank har rengjorts.
- Det går åt mycket vatten just nu ca 3,5 kubik i timmen
- Nya uppdaterade uppmaningar ang vattenanvändning med förnuft bör tas fram i
färg för att synliggöras mer.
§ 82
Ekonomi
- På BG finns 872 285,05 koronor
-IP-only har betalt in räkning nr 5218. 61 481,00kronor som vi skickat förra året för
arbete för återställning av väg, dränering Bönåsvägen. De har tidigare vägrat betala
denna.
-Påminnelser av medlemsavgiften utskickat.
-8 fastigheter har fortfarande inte betalat in sin medlemsavgift för 2021.
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§ 83 Bosnäsgården
- Inga uthyrningar av Bosnäsgården i sommar.
§ 84 Hemsidan
- måste uppdateras med nya protokoll, föregående mötes protokoll.
§ 85 Brandskyddsarbete
-Brandvarnare testad.
§ 86 Övriga frågor
- Hampus Friberg har sagt upp sig som Ordförande fom 11/6.
-Valberedningen har sökt nya medlemmar till styrelsen via Bosnäs Facebok. Förslag
om att skicka ut sms och utskick i brevlådor godtogs också som bra alternativ. Jenny
har tagit fram förslag. Vi hoppas på att kunna hitta nya styrelsemedlemmar och
kalla till ett extra stämmomöte i aug. Men det mötet måste fortfarande ske med
corona-restriktioner likt årstämman i Februari.
-Borås Stads Detaljplanering. Styrelsen har för avsikt att svara på de punkter som
avser de gemensamma delarna av planen. Vi har ej någon plan att godta någon del
av planen som strider mot våra befogenheter. Ej på privata fastigheters åsikter eller
önskningar.
-Borås Stad har kallat till ett möte i Stadshuset 21/6. Vi är 4 från föreningen som
kommer att närvara vid detta möte.
-Vi kommer att ta fram uppmaning till medlemmarna att svara på Borås Stads
detaljplan skriftligt. Om man ej tagit upp sina åikter alt klagomål kan man heller ej
överklaga beslut som kommunen tar.
§ 87 Nästa möte
Nästa möte blir 9/8
§ 88 Avslutning
Ordförande tackade alla för intresset och avslutar mötet.

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

