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Protokoll för styrelsemöte 2013-10-14 
 

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  X 

Hilda Bogaert Suppleant  X  

 
§ 91 Dagordning 

Godkändes. Roland utsågs som sekreterare för mötet i Solveigs frånvaro. 
 

§ 92 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 8, 2013-09-16 godkändes. 
 

§ 93 Medlemsändringar 
Rattgatan 45 (2013-10-15), Robert och Jessica Andersson. 
 
Välkomna till Västra Mariedal! 
Styrelsen för Västra Mariedals Samfällighetsförening vill hälsa er välkomna till vårt 
område. Vi hoppas att ni skall trivas med området och föreningen. 
 

§ 94 Ekonomi 
Kassören informerade styrelsen att bokslutet inte är klart. Det kommer att behandlas på 
nästa möte liksom budgetförhandlingarna. 
 
Kassören har haft diskussioner med banken om vilka möjligheter vi har att få bättre ränta 
på våra innestående medel. Styrelsen beslutade att Staffan får i uppdrag att förhandla fram 
bästa möjliga fasta räntor och dela upp beloppet i fem omgångar (vilka skall löpa på 1 år, 2 
år osv.). Beloppen blir då 200 000 kr årligen att ta ställning till om att binda på 5 nya år 
eller om uttag ske från någon av fonderna. 
 

§ 95 Status ansvarsområde 1 
Begäran om offerter på vattenmätare till våra fastigheter är skickade till tre VVS-firmor. 
Vi förväntar oss svar innan nästa möte. 
 
Beträffande vattenavläsningen visar den ett likvärdigt resultat som föregående år både när 
det gäller huvudmätarna och mätarna i fastigheterna. Vi har något lägre förbrukning i år än 
föregående år. Differensen ligger på 2 985 m3 vatten som föreningen saknar intäkter för. 
Den 7 oktober bytte Vänersborgs kommun ut huvudmätarna. Vi skall försöka få 
kommunen att kontrollmäta de gamla mätarna för att se om vi där har någon förklaring till 
skillnaden mellan mätvärdena. 
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Dräneringsarbetet vid område L har offererats av två företag. Vi beslutade ta det billigaste, 
och räknar med att arbetet görs nu under hösten. Sådd av gräsfrö får vi göra själva till 
våren 2014. 
 
Vi har begärt att kontaktombuden för område M och L skall lämna in förslag på vad man 
vill göra med respektive lekplats så att de skall bli inbjudande för barn att leka på och att 
de skall se trevliga ut och vara lättskötta. Vi förväntar oss förslag med beräknad kostnad. 
 

§ 96 Status ansvarsområde 2 
Cykelhindret vid utfarten mot Rattgatan är nu uppsatt och klart. 
 
Beträffande kommande vinters snöröjning har vi inhämtat offerter från två entreprenörer. 
Här beslutades att samma entreprenör som vi hade förra vintern får göra jobbet även 
kommande vinter. Vi har försökt att få flerårigt kontrakt men ingen ställer upp på det. 
 
Det har kommit önskemål om flera farthinder. Detta kommer att tas upp med 
kontaktombuden under städdagen 
 

§ 97 Städdag, lördag 9 november 2013 
Vi beställer tre containrar. Dessa kommer att ställas vid taxiplats 1, 3, och 5. 
Inventering av städbehov görs av P-O och Roland och tillställs respektive kontaktombud. 
Solveig och Kerstin ordnar med korvgrillningen. 
 
Borttagning av farthindren inför vinterns snöröjning kommer att ombesörjas av styrelsen. 
Likaså sätter styrelsen ut snökäppar i området. 
 
Har ni förhinder att deltaga på städdagen så prata med ert kontaktombud. Det finns säkert 
sysslor som kan utföras tidigare under veckan. 
 

§ 98 Medlemsförfrågan 
Det har inkommit en förfrågan om vi kan ändra rutschkanan vid kvarterslekplatsen för att 
mindre barn lättare ska kunna ta sig upp i den. Styrelsen beslutade att inte genomföra 
någon förändring av lekställningen då vår bedömning är att utformingen inte medger något 
ingrepp i konstruktionen. 
 
Däremot diskuterade vi det andra förslaget om att köpa in en separat rutschkana och 
placera på ett annat ställe i området. P-O fick i uppdrag att undersöka vilka alternativ som 
kan passa. Det kanske räcker att köpa en utan stege och då placera den vid en naturlig 
kulle. 
 

§ 99 Övriga frågor 
Beslut togs om att köpa in tavlor som visar att mopedtrafik är förbjuden i området. Detta 
för att förtydliga att det gäller samtliga klasser. 
 
Ämnen som diskuterades var underhålls- och förnyelseplan för nästa år. Fem åtgärder blev 
genomförda under nuvarande år, medans tre punkter flyttas med till det nya året. 
Diskussion kring nya åtgärder som behöver genomföras nästa år resulterade i att eventuellt 
byta ut byssjan vid tennisplan mot ett enkelt förråd. Inga beslut i ämnet togs under mötet. 
De får tas på kommande möten. 
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Vi påminner om att de gröna och de bruna soptunnorna skall placeras var för sig. 
 
Vi återkommer också till det ständiga problemet, som så många påtalar: 
 
Parkering av fordon i området är absolut förbjudet. Det är även förbjudet att parkera 
släpkärror i området. 
 
Om bilar står i vägen när sopbilen kommer vägrar de att tömma tunnorna! 
 

§ 100 Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 18 november 2013, kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
 

§ 101 Mötet avslutas 
 
 Vid protokollet Justerat 
   

   Roland Strid 
Tf Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
(Inga bilagor) 


