Frufällans Fastighetsägarförening
Protokoll årsmöte 2021-03-14

Närvarande: 20 personer.

1§ Ordförande Peter Ljunghager öppnade det digitala mötet och läste upp agendan.
2§ Fråga om mötets behöriga utlysande och godkändes.
3§ Dagordning uppläses och godkännes.
4§ Som ordförande för mötet valdes sittande ordförande Peter Ljunghager.
5§ Som sekreterare för mötet valdes Susanne Nejderås.
6§ Till protokolljusterare valdes Tommy Petersson och Lennart Ericsson.
7§ Föregående årsmötesprotokoll och styrelseberättelse uppläses av sekreterare, godkändes
och lades till handlingarna.
8§ Resultat och balansräkning är tidigare utskickat och redovisades av kassör Erik
Magnusson. De större kostnaderna under verksamhetsåret är främst kopplade till Allhuset.
Årets resultat blev + 21.380kr. Ett ökat medlemsantal under året. Den sänkta
medlemsavgiften har troligtvis varit en bidragande orsak till att medlemsantalet ökat.
Under året har även de frivilliga bidragen ökat vilket är positivt och under året har det
uppgått till 6400kr.
9§ Revisionsberättelsen uppläses av kassör Erik Magnuson.
10§ Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
11§ Förslag till val av styrelse. Styrelsen föreslog och mötet godkände styrelse och revisorer
för verksamhetsåret 2021.
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12§ Fastställande av årsavgift för 2021, Mötet beslutade att bibehålla samma årsavgift (100kr)
för 2021 som vi haft för 2020.
13§ Beslut fattades att fortsätta med utskick av programblad även för 2021. Bladet finansieras
med annonser och innehåller även information om Frufällan.
14§ Redovisning av Trafikverkets planer för järnvägen genom Frufällan.
Ordförande informerade att tomten med nyttjanderättsavtal mitt i byn och centrum är
uppsagt. Transformatorstation ska placeras på tomten. Föreningen har haft samtal med
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Trafikverket om önskemålet att flytta den 15m norrut men detta är inte aktuellt från deras
håll. Bänkar, buskar mm måste flyttas bort under april-maj.
Västlänken skall byggas om och mycket tågtrafik skall ledas via Borås – Herrljunga och
detta kommer dessvärre besvära oss alla en tid framöver.
Projektering pågår och det kommer bli en störning under den närmaste tiden. Positivt är
dock att det sedan kommer vara en tystare tågtrafik med skarvlös järnväg.
Cykelväg längs Rv42 sträckan Frufällan till Tosseryd är tidigare beslutad men status är
oklart och styrelsen återkommer när mer information inkommit.
15§ Redovisning av verksamheten, samt kommande arbeten, i Allhuset och i Frufällan.
Robbin Falkenström redovisade om att en hel del arbete har gjort med framför allt
Allhuset.
Pågående projekt just nu är uppförande av ett väderskydd för skolbarnen som åker
skolbuss. Arrendeavtal är på gång med Borås kommun och när tjälen släpper kommer
bygget påbörjas.
Ett annat förslag som många efterfrågat är belysning vid udden. Oklart om, när och hur
det i så fall kommer genomföras. För att kunna genomföra ett sådant projekt hoppas man
på bidrag från Borås stad.
Styrelsen uppmuntrar medlemmar till att inkomma med förslag..
.

En fråga kom upp gällande status för räcke mellan stranden ut till badbryggan. Behovet
lyftes under föregående årsmöte. Styrelsen informerade att det är Borås Stad som äger
stranden och bryggan. Styrelsen tar med sig frågan och undersöker möjligheterna för ett
sådant räcke.
Förslag på framtida aktiviteter:
Styrelsen informerar att framtida aktiviteter har pausats med anledning av pandemin. Som
förening följs Folkhälsomyndighetens rekommendationer och man vill därmed inte driva
gruppsammankomster.
Övrig information:
Uthyrningen av Allhuset har minskat till nästan ingenting vilket gör att utgifterna får
balanseras.
Livs butik har dragit tillbaka sin ansökan om att utöka med fler butiker.
16§ Övriga frågor.
Fråga inkom om Centrumplatsen och staketet som är uppsatt.
Styrelsen informerade att ett staket är uppsatt med anledning av att man öppnat upp
banvallen för renoveringen och bytet av järnvägsräls. Det är ingen byggnad som ska
uppföras på platsen utan staket är uppsatt på grund av säkerhet. Förhoppningsvis kommer
marken och området vara i bättre skick efter renoveringen då man kommer återställa och
jämna till platsen.
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Ett förslag lyftes där ett antal medlemmar har en idé och vill undersöka intresset för en
Multihall/inomhushall avsett för olika aktiviteter såsom paddel, inomhusfotboll mm.
Något som kan gynna samhället. Om det blir aktuellt kommer det med all sannolikhet bli
ett eget bolag och man söker medhåll och feedback. Planen är att även kontakta
Frufällegården (Dagiset) för att undersöka intresse och få medhåll. För att sprida förslaget
och få in återkoppling bland Frufällebor beslutades att en information om detta förslag
skickas ut i samband med att årets Programblad delas ut. Programbladen kommer vara
klara inom en fyra veckors period och då kan informationen om Multihallen sampackas
och alla hushåll i Frufällan får ta del av detta förslag. Informationen som ska bifogas
Programbladen skickas till Erik Magnuson.

Det digitala mötet gick väldigt bra, utan några teknikproblem och avslutades sedan.
Stort tack till alla som deltog!

________________________
Sekreterare Susanne Nejderås

_________________________
Ordförande Peter Ljunghager
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