
Protokoll  

fört vid sammanträde med styrelsen för Svaneholms byalag 

2012-08-13, 18.30 – 21.20 på Svedgränd 1. 
 

Närvaro:   Monika Reinthal (kassör), Alf  Carlsson (ordförande), Bjarne Haraldsson  

   (vice ordförande) och Bengt Sandell (sekreterare). 

 

§ 38 Öppnande Ordföranden öppnar sammanträdet. 

 

§ 39 Föregående  Föregående mötes protokoll (2012-05-21) är utsänt och betraktas som 

 protokoll föredraget. 

 

 Beslut  Protokollet lägges, med godkännande, till handlingarna. 

 

§ 40 Ekonomi Monika lämnar ekonomisk rapport enligt bilaga 1.  

 

 Beslut  Noteras att styrelsen informerats. 

 

§ 41 Rapporter Alf rapporterar angående skötseln vid badplatsen. Klippning och renhållning 

 Badplatsen har fungerat väl. Besöksfrekvensen har varit hög när vädret varit bra och  

   huvuddelen av besökarna har lämnat platsen i städat skick.   

 

 Svaneholms Alf och Bjarne rapporterqr från möte med Marcel Carlsson, driftschef vid 

 företags- Svaneholms företagscenter. Samtalen har rört miljön längs ån söder om  

 center  fabriken bl.a. den gamla gångbron. Casrlsson har för avsikt att ta bort bron 

   och även åtgärda åkanterna. Eventuellt kan byalaget på något sätt stödja detta. 

 

 Tekniska Alf rapporterar om ett kommande möte med tekniska kontoret på Borås Stad. 

 kontoret Mötet ska äga rum 20.augusti. Även Viskafors vägförenings ordförande är 

   inbjuden och kommer att medverka. Ett antal samtalspunkter har identifierats 

   av styrelsen och utifrån synpunkter på hemsidan (bilaga 2). Fokus ligger på 

   trafiksäkerhet, röjning och trivselskapande åtgärder.  

 

 LAN i Alf rapporterar om samtal som förts mellan honom, Tomas Gustavsson i  

 klubbstugan Viskafors IF och ungdomar i Svaneholm angående möjligheter att använda 

   klubbstugan för att arrangera LAN. Det verkar, i princip, positivt. Det kan 

   bli aktuellt att byalaget medverkar i det praktiska. 

 

  Beslut  Noteras att styrelsen informerats. 

 

§ 42 Hemsidan Monika sammanfattar vad som skett på hemsidan under sommaren. Antalet 

   besök har varit ca 5 200. 

   Förslag har inkommit varav flera kommer att behandlas vid mötet med  

   tekniska kontoret (se § 41). Dessutom föreslås att vi ska bygga en   

   cykelramp i Svaneholm. Och att bryggorna (fiskebryggorna) vid   

   Bogrydssjön ska fixas. 

   Bjarne föreslår någon form av ”Anslagstavla”. 

 

 Beslut  att inte nu bygga cykelramp, 

   att uppdra åt Monika att svara förslagsställaren och förklara styrelsens  

   ståndpunkt, 

   att uppdra åt ordföranden att tala med ägaren till bryggorna,   



   att uppdra åt Monika att utforma en anslagstavla. 

 

§ 43 Inköp  Byalaget har fått kommunalt bidrag som avser inköp av projektor och skärm 

   för montering i klubbstugan, inköp av röjsåg och inköp av fyllnadsmaterial.  

   Överenskommelse om montering av projektor i klubbstugan är klar med  

   Viskafors IF. Behovet av fyllnadsmaterial, och placeringen av detta är f.n. 

   inte helt klart. 

 

 Beslut  att uppskjuta inköp av fyllndsmaterial, 

   att uppdra åt Alf och Bjarne att undersöka marknaden för projektor, skärm 

   och montering samt marknaden för röjsåg och att återkomma till styrelsen 

   med förslag.   

  

§ 44    Aktiviteter Aktivitetslistan inventeras och bearbetas. 

 

 Beslut  att gå vidare med medlemsrekrytering under höasten, 

   att trycka upp informationsblad med bankgiroblankett för utdelning 

   att uppdra åt Monika att uppdatera det befintliga förslaget till   

   informationsblad, 

   att reservera klubbstugan på tisdagskvällar för byalagsaktiviteter. 

 

§ 45 Avtal  Alf meddelar att ett formaliserat avtal om samverkan i olika sammanhang 

   mellan byalaget och Viskafors IF behöver upprättas.  

 

 Beslut  att uppdra åt Alf och Bengt att sammanträffa med Viskafors IF om sagda  

   avtal. 

 

§ 46 Nästa möte Nästa möte äger rum 2012 – 10 – 08 på Svedgränd 11. 

 

§47 Avslutande Ordföranden avslutar sammanträdet. 

 

 

 

Svaneholm dag som ovan 

 

________________________________________ 

Bengt Sandell, sekreterare 

 

 

 

Justeras: 

 

_________________________________________ 

Alf Carlsson, ordförande 


