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Protokoll för styrelsemöte 2013-06-03 
 

Namn  Närv Frånv Tjänstg 

Peter Karlsson Ordförande X   

Per-Olof Irvestam Vice ordförande X   

Staffan Hummerhielm Kassör X   

Solveig Larsson Sekreterare X   
Roland Strid 
 

Ledamot X   

Tore Andersson Ledamot X   

Klaus Wollny Ledamot X   

Kerstin Östlund Suppleant X   

Hilda Bogaert Suppleant  X  

 
§ 64 Dagordning 

Godkändes 
 

§ 65 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 5. 2013-05-27 godkändes. 
 

§ 66 Medlemsändringar 
Inget nytt att meddela. 
 

§ 67 Ekonomi 
Inget nytt sedan föregående protokoll. 
 

§ 68 Status ansvarsområde 1 
Ny dörr till styrelserummet har köpts in. Material till ny fasad på samma vägg som dörren 
har köpts in. Styrelsemedlemmar är i full färd med att montera dörren samt måla och spika 
fasaden.  
 

§ 69 Status ansvarsområde 2 
Styrelsen hade besök av Göte Emanuelsson från Yngves Dialekt som informerade om vår 
fiberanläggning och svarade på frågor om främst tv-delen. Information till medlemmarna 
kommer att sammanställas och ingå i informationsmaterielet som styrelsen sammanställer. 
Hemsidan kommer också att uppdateras med ny information. 
 
Från och med 3 juni 2013 ingår även service beträffande fel på fiberkabeln i serviceavtalet 
med Dialekt. Uppstår något fel på ”TV/fiber-delen” dagtid ringer fastighetsägaren själv till 
Dialekt (0521-665 00) och felanmäler. Under kvällstid eller helger (jourtid) kontaktar man 
ansvariga Tore Andersson eller Klaus Wollny. 
 
Hillengards gräv & trädfällning har fått uppgiften att avverka och forsla bort ett stort och 
några mindre träd i område D. 
 

§ 70 Övriga frågor 
a) Utdrag ur fastighetsregistret 
Möjligheten att gratis få utdrag ur fastighetsregistret genom Villaägarna upphör den 31 
december 2013 i samband med att serviceavtalet upphör. Efter kontakt med Lantmäteriet 
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bestämde styrelsen att beställa utdrag från dem en gång per år i samband med årsmötet till 
en kostnad av ca 1000 kr. 
 
b) Vattenmätare   
Styrelsen börjar bereda ärendet med byte av vattenmätare. Ansvarsområde 1 undersöker 
vilka möjligheter och eventuella lösningar som kan passa våra behov. Vänersborgs 
kommun har planer på att byta sina tre mätare (inkommande vatten) under 2013-2014. 
 
c) Informationsmateriel och ordningsregler    
Framtagning av nytt informationsmaterial till de boende är under bearbetning. 
 
d) Försäkringsfrågor 
Kassören undersöker om någon representant från vårt försäkringsbolag kan besöka oss på 
nästa styrelsemöte och gå igenom nuvarande försäkringsvillkor samt se över vad 
föreningen eventuellt behöver lägga till. 
 
e) Information angående Samfälligheter  
Två stycken böcker ”Samfälligheter, Handbok för samfällighetsföreningar” av Tommy 
Österberg köps in till föreningen. En bok förvaras hos ordföranden och en cirkulerar bland 
styrelsemedlemmarna. 
 
f) Soptunnornas placering 
Ställ bruna soptunnor för sig och gröna för sig med handtagen ”utåt”. 
Soptunnorna vid taxiplan 2 placeras mot förrådsväggen uppdelat som ovan med 
handtagen ”utåt”. 
 
Styrelsemedlem i föreningen Månen 1 har kontaktat vår styrelse angående 
besöksparkeringen i Samfällighetsföreningen Månen 1, andra sidan Rattgatan, där några 
boende i vår förening, som inte är besökare, ställer sina bilar ofta och länge, även över 
natten. Styrelsen för Månen 1 uppmanar dessa bilägare att sluta ställa sina bilar där. 
Vår styrelse instämmer i denna uppmaning. 
 
En trasig skottkärra hade ställts in i förrådet vid styrelserummet utan att meddela att den 
var trasig. Var vänlig meddela alltid ansvariga när något är trasigt!  
 
Tvättning av bilar, utvändigt, har setts förekomma inom området. 
Det är absolut förbjudet att tvätta bilar inne i vårt område. 
 

§ 71 Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 19 augusti 2013, kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
 

§ 72 Mötet avslutas 
 
 Vid protokollet Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 


