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BOSNÄS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

PROTOKOLL NR 3
Styrelsemöte
2022-03-03

TID:

18.00-20.00

PLATS:

Bosnäsgården

OMFATTNING:

§31-§45

NÄRVARANDE:

V. Ordförande Lennart Johansson, Patrik Wallström, Aija-Liisa Joachim,
Mikael Porat, Peter Widjitsson

ÄRENDEN:

§ 31 Mötets öppnande
Lennart hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 32 Val av justerare
- Till a justera kvällens protokoll valdes Aija-Liisa Joachim
§ 33 Godkännande av dagordningen
- Dagordning godkändes.
§ 34 Föregående mötesprotokoll
- Har skickats ut ll samtliga på mötet.
§ 35 Kvarstående frågor
- Inga kvarstående frågor
§ 36 Skrivelser/rapporter/nya medlemmar
Inga nya registrerade
§ 37 Vägfrågor
-Snöpinnar har blivit uppdragna och sönderslagna
-Vissa llfälliga åtgärder kommer a göras med ”po hålor” innan vägskrapning.
§ 38 Va enfrågor
- Normalt förbrukning va en ca 2-2,4 kubik i mmen.
-Svajigt tryck på olika områden och olika der. Undersökning pågår genom Bedab.
Vissa har missfärgat va en.
§ 39 Ekonomi
- På BG nns 466 026,42 kronor.
- Vägbidrag 15 181kr har erhållits som statsbidrag
§ 40 Bosnäsgården
- 1 st uthyrning hi lls i år.
- Uthyrning framöver kommer a ske som vanligt (innan pandemin). Informa on
kommer a läggas ut framöver på hemsidan.
- Service ll Lu värmepumpen åtgärdad
§ 41 Hemsidan
- Nya bilder kommer a tas på styrelsen.
- Uppdatering av kontak nforma on gällande felanmälan kommer a läggas in.
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§ 42 Brandskyddsarbete
- Brandvarnare testade.
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§ 43 Övriga frågor
- Filip Ström skickat ny grävnings llstånd för granskning ll oss. Han har blivit
meddelad per telefon a vi kommer a kontakta REV för detaljgranskning först.
(kvarstår)
- Extra föreningsstämma för val av ordförande kommer skickas ut.
§ 44 Nästa möte
-Nästa möte 29/3
§ 45 Avslutning
-Vice. Ordförande Lennart tackade alla för intresset och avslutar mötet.
Vid protokollet
________________________________
Mikael Porat
Justeras
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________________________________ ____________________________
Aija-Liisa Joachim
Lennart Johansson

