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Protokoll för styrelsemöte 2014-09-01 
 

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  

 
 
§ 64 Dagordning 

Godkändes. 
  

§ 65 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 6, 2014-06-09 godkändes. 
 

§ 66 Medlemsförändringar 
Inga medlemsförändringar att meddela. 
 

§ 67 Ekonomi 
Ekonomin är stabil. Alla fordringar är betalda och alla medlemsavgifter har kommit in. 
Allt tyder på att resultatet kommer att överträffa budget, framförallt beroende på lägre 
kostnader för snöröjning och grusupptagning samt återbetalning från kommunen på för 
högt debiterad kostnad på förbrukat vatten. 
 
Fakturan för kvartal 4, 2014 kommer i era brevlådor inom kort. Kostnaden för bytet av 
vattenmätare plus installation tas med på denna faktura som en separat post. 
 

§ 68 Status ansvarsområde 1 
• Det är 2 års garanti på vattenmätarna. Om fel uppstår inom denna period kontaktar 

ni Rör-Anders AB. 

• Rutschkanan till område D har kommit. Montering av denna kommer att utföras av 
medlemmar på ideell basis.  

• Farmartjänst kommer att i veckan utföra borttagning av fundament samt förankring 
av stockar på lekplats F. 

• Lekplatsen i område L är klar. Den blev väldigt fin. 

• Förslag från medlem inkom angående upprustning av lekplats i område M. Ett väl 
utarbetat förslag på både lekredskap och utseende. Styrelsen tackar för ett positivt 
initiativtagande. Tyvärr kan föreningen inte använda sig av dessa lekredskap då de 
är avsedda för privat bruk och därför inte följer säkerhetskraven enligt Boverket 
och Konsumentverkets regler för lekplatser i allmänt bruk. 
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• Projektet ”nytt förråd” är påbörjat. Ordföranden har tagit fram några förslag som 
utgångspunkt. Roland kontaktar byggfirmor för frågor om olika förslag på 
lösningar samt kostnader. 

§ 69 Status ansvarsområde 2 
• Avtalet med Yngves Dialekt går ut den 31 oktober 2014. Innan dess skall styrelsen 

ha en sammankomst med Göte Emanuelsson inför nästa avtalsperiod.                  
När avtalet med Yngves Dialekt skall förnyas kommer servicedelen att stå med i 
avtalet. 

• Eken som finns vid lekplats F kommer att fällas.  

• Förfrågningar angående snöröjning- och sandning inför kommande säsong görs till 
ett antal entreprenörer.  

§ 70 Medlemsförfrågan 
Byggnadsförvaltningen i Vänersborg efterfrågade godkännande av beslut från 
samfällighetsföreningen då en fastighetsägare ämnade uppföra byggnation på egen mark. 
Principiellt har styrelsen inga invändningar till byggnation på egen mark så länge man 
håller sig inom sin tomtgräns. Tänk på att Byggnadsförvaltningens regler gäller. 
 
Styrelsen upprättade beslut om godkännande, med i beslutet upptagna förbehåll ”endast på 
egen fastighetsmark” för överlämnande till Byggnadsförvaltningen.     

 
§ 71 Övriga frågor 

• En ny underhålls- och förnyelseplan skall upprättas. Ordföranden presenterade ett 
förslag med huvudrubriker som kan ligga till grund för fortsatt arbete. En 
uppskattning av värdet på samfällighetens olika anläggningar såsom asfalterade 
ytor, gatubelysning m.m. skall utföras och dokumenteras.  

• Den 30:e september läses vattenmätarna av. Pärmarna för detta ändamål kommer 
att lämnas till kontaktombuden inom kort. 

• Fler farthinder köps in för eventuellt kommande behov. 

• Vägmärket vid taxiplan 3 som under sommaren skadats och tagits bort kommer åter 
att sättas upp. Ny stolpe och nytt fundament måste inköpas. Farmatjänst anlitas att 
utföra arbetet med uppsättningen. Kostnaden för inköp plus arbete uppgår till ca 
2000 kr. 

§ 72 Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 6 oktober 2014, kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
 

§ 73 Mötet avslutas 
 
 Vid protokollet Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
 Bilagor: Balans- och resultatrapport daterad 2014-08-31. 
 


