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BOSNÄS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

PROTOKOLL NR 5
Styrelsemöte
2022-04-26

TID:

1800-2000

PLATS:

Bosnäsgården

OMFATTNING:

§62-§77

NÄRVARANDE: Ordförande Per-Magnus Jaselius, Lennart Johansson, Patrik Wallström,
Aija-Liisa Joachim, Mikael Von Porat, Peter Widjitsson,
Marie Linusson
ÄRENDEN

§ 62 Mötets öppnande
Per-Magnus Jaselius öppnade mötet
§ 63 Val av justerare
Till a justera kvällens protokoll valdes Lennart Johansson
§ 64 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
§ 65 Föregående mötesprotokoll
Har skickat ut ll samtliga. Påskrivet och lagt ll handlingarna
§ 66 Kvarstående frågor
inga kvarvarande frågor
§ 67 Skrivelser/rapporter/nya medlemmar
Inga nya medlemmar rapporterade
§ 68 Vägfrågor
-Snöpinnar upptagna.
-Ta upp stenar i vägen, gräva ur o förstärka för po hål.
-Norra Älmevägen skall det tas upp sten ur vägen
-Lillgården skall det rensas ur Po hål.
-Se öven asfalt Norra Klampevägen, Lindevägen.
-Fyllas på med grus v 18.
-Vägarna hyvlas under v 20
§ 69 Va enfrågor
-Spolades torsdag-fredag.
-Bredareds brunnsborrning har spolat ut rören.
-Bedab har by 1 pump, en ll är beställd.
-Har skju t loss en pump, en ll kommer a sä as ovanpå.
-Diskuterades om spolningen skall skötas på annat sä
§ 70 Ekonomi
På kontot nns 523 565,42 kr
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§ 71 Bosnäsgården
Hörnet e er bussolyckan är reparerad
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§ 72 Hemsidan
-Informa on ll nya medlemmar kommer a läggas ut på hemsidan.
-F.a.q frågor skall läggas in
-Ny bilder skall in
§ 74 Brandskyddsarbete
Under kontroll
§ 75 Övriga frågor
Avtalet från BEM skall skrivas under av styrelsen. Men vi önskar e möte innan
påskri
§ 76 Nästa möte
Tisdagen 31/5 kl. 18:00
§ 77 Avslutning
Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet
________________________________
Mikael von Porat

Ordförande

Justeras
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________________________________ ____________________________
Per-Magnus Jaselius
Lennart Johansson

