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Förvaltningsberättelse Bo Hage Verksamhetsåret 2020 

 

Styrelsen  Kjell Wallin, Ordförande  

Marit Wiklund, Sekreterare  

Anna Boberg, Kassör 

Suppleanter  Kjell Andersson   

Nisse Karlsson avgående  
Lars-Göran ”Frasse” Fransson Tillträdande 

Leif Paulsson avgående 
Henrik Kindstedt Tillträdande 

Revisorer  Lars-Olov Allard, Revisor  Avgående 
  Hans Nygren Tillträdande 

Hans Pregner, Revisorssuppleant 

Valberedning Roine Johansson, Lars-Erik Schönberg 

 

Händelser 
År 2020 blev ett mycket speciellt år pga Covid 19.  

Flera arbetsgrupper har bildats i föreningen och vi har haft många engagerade i 
föreningsarbete, vilket är en rolig utveckling.  

Vid årsmötet 2020 beslutades att övergå till endast en förening. Dock krävs ett beslut också 
vid årsmötet 2021 för att detta ska vinna giltighet. 

Bryggrupp 
Vi har under året bildat en grupp som ska jobba med att lösa den problematik som finns kring 
båtbryggornas tillgänglighet.  

Kommande sommarsäsong kom vi överens om att hjälpas åt med de bryggplatser som är 
tillgängliga. De som inte använder sin båtplats, uppmanas att i solidarisk anda låna ut till 
någon som behöver. Vi får se detta som en tillfällig lösning under 2021. 

Ekonomi 
Detaljerad redovisning över intäkter och kostnader lämnas i separat resultat och 
balansräkning.  

Styrelsemöten 
Vi har under året som gått haft 12 planerade styrelsemöten.  

Väg 
Vi byggde en ny promenadväg vid östra badet.  

Vägunderhållet har fungerat väl under året. Vägarna har hyvlats, saltats och grusats. 
Vägrenarna har klippts.  

Leif Paulsson var vägansvarig fram till årsmötet och skötte som tidigare vägunderhållet 
föredömligt.  



Bo Hage väg samfällighetsförening 
 

2 
 

Vattenverket 
Vi har en grupp som arbetar med dricksvattenförsörjningen.  

Gruppen hade ett första möte med en vattenexpert i september och diskuterade olika 
tänkbara möjligheter. Det kommer hänga ihop med andra åtgärder som behöver göras i 
vattenverket.  

Vi har för avsikt att underhålla ventiler ute i vårt nät innan dom går sönder. Vi kommer därför 
att göra planerade byten av vattenventiler vid tomtgräns. 

Det finns en plan för kommande investeringar i vattenverket. 

IT 
Vi kommer fortsättningsvis också erbjuda möjlighet att deltaga på årsmöten digitalt.  

Vi har gjort ny officiell hemsida (www.bohage.nu). Denna sida kan vi nå utan lösenord, vilket 
var ett önskemål. Sidan skulle vara enkel att hantera. Hemsidan är föreningens officiella 
informationskanal tillsammans med anslagstavlan vid infarten.  

Det finns en informell Facebookgrupp som heter Bo Hage där medlemmarna kan 
kommunicera.  

Företag IP-Only har avslutat jobbet och lämnat ritning över nedlagd fiber samt betalat ut 
ersättning enligt avtal. Det finns fortfarande fler som ansluter sig. 

Städdagar 
Höstens städdag genomfördes den 4 oktober, i år var drygt 40 tomter representerade det 
blev en trevlig dag. Tyvärr fick vi ställa in vårens städdag pga pandemin. 

Framtiden 
Det finns en investeringsplan som framgår av budgeten.  

Sjön är viktig för oss som bor i Bo Hage och vi behöver föra diskussioner med berörda 
myndigheter, om vattennivån och vattnet i Yngaren.  

Utvecklingen med fler intresserade och aktiva i föreningens drift och underhåll är positiv. Vi 
hoppas det fortsätter så och uppmanar alla att följa vad som händer och inte vara rädda för 
att hjälpa till, om man tror att man kan bidra med något.  

Ovan till trots, så kommer vi i framtiden behöva köpa fler tjänster från företag.  

Vi som är medlemmar i Bo Hage ska verka för gemensamhetskänsla, god grannsamverkan 
och en trivsam miljö 

 
Bo Hage den 15:e februari 2021 

 

 

 

Kjell Wallin  Anna Boberg        Marit Wiklund 

 

 


