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Protokoll för styrelsemöte 2014-06-09 
 

Namn  Närv Frånv Tjänstg 

Peter Karlsson Ordförande X   

Roland Strid Vice ordförande X   

Staffan Hummerhielm Kassör X   

Solveig Larsson Sekreterare X   
Per-Olof Irvestam 
 

Ledamot X   

Tore Andersson Ledamot X   

Björn Siggelkow Ledamot X   

Kerstin Östlund Suppleant X   

Hilda Bogaert Suppleant  X  

 
 
§ 55 Dagordning 

Godkändes. 
  

§ 56 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 5, 2014-05-12 godkändes. 
 

§ 57 Medlemsförändringar 
Inga medlemsförändringar att meddela. 
 

§ 58 Ekonomi 
Ekonomin är stabil. Allt tyder på att resultatet kommer att överträffa budget, framförallt 
beroende på lägre kostnader för snöröjning och grusupptagning samt återbetalning på för 
högt debiterad kostnad på förbrukat vatten. 
 
Fakturan för kvartal 3, 2014 kommer i era brevlådor inom kort. 
 

§ 59 Status ansvarsområde 1 
• Vårstäddagen fungerade bra. Lite målning kvarstår från städdagen. 

• Nya vattenmätare har nu installerats i alla fastigheter. Kostnaden för mätare + 
installation kommer att debiteras på fakturan för kvartal 4, 2014 som en separat 

post. 

• Fjädergungan till område E2 är levererad och monterad. Kostnaden för gungan 
uppgår till 8.100 kr. Kontaktombudet ombesörjer att gungan monterats enligt 
bestämmelserna. 

• Styrelsen beslutade att köpa in en rutschkana till en kostnad av 30.000 kr. 
Placeringen av rutschkanan blir på en av kullarna i område D. 

• Ett gjutet fundament i anslutning till stockarna i slänten vid lekplats område F 
kommer att tas bort. Samtidigt förankras också stockarna. Farmartjänst kontaktas 
för att utföra arbetet. 

• Styrelsen beslutade att köpa in ett nytt förråd till en kostnad av ca 32.000 kr under 
förutsättning att Vänersborgs kommuns Byggnadsförvaltning inte har några 
invändningar i ärendet. 
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• Lekplatsen i område L är nu klar. Kostnaden uppgick till ca 16.000 kr. Den blev 
väldigt fin och tillsammans med den fina rabatten framför lekplatsen utgör detta en 
positiv första bild av området för besökande som kommer från ”stora” 
Tegelbruksvägen. Det vore trevligt om den kunde fortsätta att hållas så fin. 

 
§ 60 Status ansvarsområde 2 

• När Tv-avtalet med Yngves Dialekt skall förnyas kommer servicedelen att stå med 
i avtalet. 

• Förfrågan har inkommit från medlem att få fälla en ek som finns vid lekplatsen i 
område F. Ansvariga kommer höra sig för om berörda kring lekplatsen går med på 
att trädet tas bort. 

• Önskemål från medlemmar att ta bort tallar i dungen mellan område I och K har 
framförts till en styrelsemedlem. Sedan tidigare är det beslutat att man inte skall 
fälla friska tallar som finns i vårt område. Styrelsen anser att de utgör en vacker del 
i områdets natur. 

• Sladdningen av grusplanen är utförd med ett mycket gott resultat.  Diskussion 
fördes om sladdning av planen bör göras en gång om året, då förslagsvis före 
vårstäddagen. 

 
§ 61 Övriga frågor 

• Arbetet med att uppdatera och förtydliga underhålls- och förnyelseplanen fortsätter 
till hösten. 

• Vissa delar av området har utsatts för stölder den senaste tiden.  På Rattgatan blev 
man av med ett motordrivet fordon som stod uppställt invid huset. Likadant hände 
vid en fastighet på Tegelbruksvägen. En garagelänga på Tegelbruksvägen har haft 
besök av obehöriga 4 eller 5 gånger. Där blev flera av med diverse saker som 
förvarades i garagen. Nätet inne i garaget mellan ägarna klipptes upp. En del portar 
kan ryckas upp trots att de är låsta. 

Styrelsen skickar med en vädjan: Se över era garageportar och förvissa er om 
att de låser. Ha inget av värde, utöver bilen, i era garage. 

• Förfrågan kom från medlemmar att köpa en åkgräsklippare. Frågan har varit uppe 
tidigare och då som nu är det inte aktuellt att köpa in någon åkgräsklippare. 

• Papperskorgen vid tennisplanen är uppsatt för att användas! 

En stor samling människor utnyttjade vår tennisplan en dag helt nyligen. Dagen 
efter låg det mycket skräp av olika slag utspritt överallt. Så kan vi inte ha det. Det 
skall vara rent och snyggt när man går därifrån. Styrelsen bestämde att sätta upp en 
skylt om vad som gäller. Följs inte skyltens anvisningar kommer grindarna till 
tennisplanen att låsas. 

• Förfrågan från medlem att få utnyttja samfälld mark till del av växthus. Det är 
förbjudet att bygga utanför sin egen tomtgräns. Vill man bygga inom tomtgräns ger 
vi rådet att kontakta kommunens Byggnadsförvaltning. 

• Parkeringssituationen i området upplevs ha blivit bättre sedan påminnelselappen 
om felparkering tillkom. Dock finns det ändå några som fortsätter ställa sina fordon 
på fel plats, oftast samma fordon. Undvik anlitande av vaktbolag, ställ fordonen på 
rätt plats! 
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• Långtidsförvaring av husbilar och husvagnar på våra parkeringsplatser är inte 
tillåtet. 

 
§ 62 Nästa styrelsemöte 

Måndagen den 1 september 2014, kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
 

§ 63 Mötet avslutas 
 
 Vid protokollet Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
 Bilagor: Balans- och resultatrapport daterad 2014-06-08. 
 


