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Art   Styrelsemöte 

Datum   2015-06-02 kl. 18,00 

Plats   Fuktspärrteknik Rydboholm 

Närvarande  Lars-Åke Dalberg 

   Anna Bergendahl Ärlig 

   Per-Arne Sjöblom 

   Per Blom 

   Arne Hansson 

   David Hedegärd 

    

Ej närvarande  Mikael Bengtsson 

   Susanne Andersson 

   Lars Andreasson 

 

 

Inbjudna gäster från Borås Energi och Miljö 

Innan sedvanliga mötesförhandlingar hade vi information och allmänna disskussioner med 

inbjudna från Borås Energi och Miljö Fredrik Seger och Sophia Strandberg Jonsson. 

De vill att Rydboholmarna är aktiva i dialogen med Borås Energi och miljö och man kan som 

konsument även anmäla  sig till nyhetsbrev via sms eller mejl för att hålla sig a jour med vad 

som händer på framför allt sopbacken. Vill du bli kontaktad via mejl så mejla in dina 

uppgifter till sobacken@borasem.se.  Vill du reg. För sms utsick gå in på www.borasem.se 

Och välj flik privat, närboende sobacken. Där finns en flik för registrering till höger på sidan. 

Närboendemöten på Sobacken, 28/9 2015 18:00 samt 8/2 2016 18.00. 

    

  

    

§1 Öppnande  Ordförande  öppnade mötet 

§2 Sekreterare  Anna Bergendahl Ärlig  

§3 Protokolljusterare  Lars-Åke Dalberg och David Hedegärd  
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§4 Dagordning  Dagordningen godkändes 

§5 Föregående protokoll Godkändes 

 

§6 Ekonomi 

Föreningen har 90 152,07:- på kontot. Om det finns medel kvar efter boulebanebyggandet 

så vill vi se över möjligheterna till högt nät bakom befintliga fotbollsmål och även att  

ev.ersätta dagens grus mot konstgräs.   

 

§7 Grillplats/fotbollsplan/boule 

Benny Andersson har påbörjat grävarbetet för boulebanorna. Anna Ska prata med Susanne 

för en lägesrapport där. Bord och bänkar ska sedermera på plats. Ev. grillfest vid invigning 

av boulebanorna. PA  har ev. boulespelare från hembygdsföreningen i Flenstorp som ev. 

kan hjälpa till vid en uppstartsträff/information om boule för Rydboholmarna. PA 

undersöker möjligheten. 

Kontakt med Rydboholms trävaror ska också  tas för de virke som behövs till sarg. 

  

§8 Fiber 

David har varit i kontakt med Split Vision om att göra en gemensam flyers som Framtid 

Rydboholm kan dela ut. Där kunde vi även ha med information om Sobacken. Split Vision 

var ej intresserade.  

 

§9 Broingvigning – Gång och cykelväg 

Invigningen av den nya bron mellan Rydboholm och Viskafors skedde sön. 31/5-2015. 

Cykelvägen mellan Rydboholm och Viskafors invigdes fre. 29/5-2015. Viskaforshem bjöd på 

kaffe och tårta på torget i Viskafors. Allmänheten var inbjudna till att premiärcykla sträckan. 

 

 

§10 Skyltar kulturleden 

PA och PB har gjutet ett par stolpar för skyltar. PA har mejlat Margareta Persson på Borås 

Museum för de skyltar som idag saknas men har ej fått någon respons, PA försöker igen att 

få tag i Margareta. Markeringsskyltar för leden finns och PA sätter upp dem. 
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§11 Julträd 

PB undersöker möjligheten att plantera en större gran och kostnad för det. Även pris på 

lämpliga träd för en allè in Sven Erikssons väg  ( med början vid Buddy Bears ) ska tas fram. 

 

§12 Anslagstavlor 

De befintliga är trasiga och behöver ersättas. Boris som ska tillverka dessa har material 

hemma men  är dessvärre sjuk och kan inte tillverka dessa i nuläget. 

 

§13 Övriga frågor/ ärenden 

Välkomstskylten till Rydbholm norr ifrån har ”förlorat” ett par nockpannor. Anna kollar om 

hon har några hemma och Arne sätter därefter på plats. 

 

 

Nästa möte: Tisdag 2015-08-11 kl.17,30 

Plats meddelas senare ! 

  

Viktigt att meddela i god tid om man inte kan närvara ! 

 

§ 14 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för deltagandet och avslutade mötet 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

------------------------------------------------ ---------------------------------------------- 

Anna Bergendahl Ärlig   David Hedegärd 


