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BOSNÄS    
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING    PROTOKOLL NR 12 

     Styrelsemöte 
     2022-12-09 

TID: 1800-2000 

PLATS: Västra Äskevägen 2 

OMFATTNING: §167-§181 

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

ÄRENDEN § 167 Mötets öppnande 
Per-Magnus Jaselius öppnade mötet 

 § 168 Val av justerare 
 Till aL justera kvällens protokoll valdes Marie Linusson 

 § 169 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 

 § 170 Föregående mötesprotokoll 
Har skickat ut Oll samtliga. Påskrivet och lagt Oll handlingarna 

 § 171 Kvarstående frågor 
Inga kvarvarande frågor 

 § 172 Skrivelser/rapporter/nya medlemmar 
4 nya hus Oll salu 

 § 173 Vägfrågor  
Snöpinnarna på plats. EVerfrågan gällande info kommer aL eVerfrågas. ÖppeXder 
gällande Skanskas/BEM öppeXder för info eVerfrågas. KommunikaOonen har varit 
bris]ällig och måste bli bäLre från Skanska/BEM. 
Vägarna har blivit nerkörda, ”guppen” högre. (risk för bilskador?) 
Klagomål har inkommit gällande fasOghet Bönåsvägen 2 gällande skräp, fordon, 
miljöfarligt avfall. m.m. Anmälan Oll kommunen kommer aL ske om ingen 
förbäLring sker. 
Snöröjningen gällande Skanskas måste klarläggas. 

 § 174 VaXenfrågor 
Rengjort sugkammaren 
Felsökning pågår gällande Rönnevägen. Ökning har skeL med 2 bar, väntar eL tag 
för aL kontrollera resultat. 
Mätning kommer u]öras. 
Det stora vaLenprovet har inkommit. Protokollet kommer aL läggas ut på bosnäs.se 
samt anslagstavlor. 

 § 175 Ekonomi  
På kontot finns: 473 152,42 
SkaLeverket har nya regler gällande moms. Samfälligheten kommer antagligen aL få 
betala moms framöver, REV har överklagat, svar kommer aL tas upp i mars månad. 
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 § 176 Bosnäsgården  
1 st uthyrningar har skeL. 
Ny dörr in Oll puben skall säLas upp, kostnadsfriL av Peter Widjitsson. 

 § 177 Hemsidan  
Diverse små ändringar har skeL, staOsOk ligger synligt i ”foten” 

 § 178  Brandskyddsarbete 
Inga anmärkningar gjorda 

 § 179 Övriga frågor 
Preliminär årsmöteshandlingar måste vara klart inför januari månads möte. 
Besiktningar innan sprängning måste ske på längre distans. 

 § 180 Nästa möte 
10/1 

 § 181 Avslutning 
Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. 

 Vid protokollet 
 
________________________________ 
Mikael von Porat 
 

 Ordförande  Justeras 
 
________________________________   ____________________________ 
Per-Magnus Jaselius  Marie Linusson   


