
 

Västra Mariedals 

Samfällighetsförening 

PROTOKOLL Styrelsemöte Nr 2  

 2015  

 sid 1(3) 
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c/o Solveig Larsson c/o Staffan Hummerhielm 716409-6559 styrelsen@vastramariedal.se 
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462 55 Vänersborg 462 55 Vänersborg 230-6330 www.vastramariedal.se 
 

Protokoll för styrelsemöte 2015-02-02 
 

Namn  Närv Frånv Tjänstg 

Peter Karlsson Ordförande X   

Per-Olof Irvestam V. ordförande X   

Staffan Hummerhielm Kassör  X  

Solveig Larsson Sekreterare X   
Roland Strid 
 

Ledamot X   

Tore Andersson Ledamot X   

Björn Siggelkow Ledamot X   

Kerstin Östlund Suppleant  X  

Katarina Chmaj Suppleant  X  

 
§ 16 Dagordning 

Godkändes. 
 

§ 17 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 1, 2015-01-22 godkändes. 
 

§ 18 Medlemsförändringar 
Adam Chapman och Camilla Svanberg, Rattgatan 83. 
 
Välkomna till Västra Mariedal! 
Styrelsen för Västra Mariedals Samfällighetsförening vill hälsa er välkomna till vårt 
område. Vi hoppas ni skall trivas med området och föreningen. 
 
Nu ingår ni automatiskt som medlemmar i vår samfällighetsförening, som är en ideell 
förening där medlemmen bidrar med eget arbete på de gemensamt ägda områdena och 
byggnaderna. 
 
OBS! All flyttanmälan måste ske till styrelsen då avstämning mot fastighetsägarregistret 
endast görs en gång per år. Söktjänster på nätet anger inte lagfartsägare längre. Skicka ett 
mail till styrelsens e-post med uppgifter om fastighet, nya och gamla lagfartsinnehavare 
(och gärna även nya boende i fastigheten) och datum för lagfartsändring (inflyttning). 
 

§ 19 Ekonomi 
Inget att informera. 
 

§ 20 Utemiljö 
• På förekommen anledning får vi informera föreningens medlemmar att i avtalet med 

entreprenören för snöröjning och sandning är det inskrivet att entreprenören skall 
avgöra när skottning och sandning behöver utföras. Vi har dock möjligheten att ringa 
och begära få extra skottning och sandning vid akuta tillfällen. Snöröjning och 
sandning vid 1 tillfälle kostar ca 15.000 kronor. 

 
• Föreningens skrivelse till Vänersborgs kommun angående bland annat nyttjande av 

kommunens mark till nya parkeringsplatser. Kommunen har inte svarat på skrivelsen 
ännu. Ser man på detaljplanen över vårt område är ytterområdena utmärkta och 
undantagna från byggnation eller dylikt, därför kanske det förslag som framkom på 
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stämman, att anlägga extra parkeringsplatser utmed infarten från Tegelbruksvägen, 
inte kan möjliggöras då dessa ytor ligger vid gränsen där bebyggelse inte är tillåten. 

 
• Styrelsen har påbörjat undersökningen att sätta upp gångfartsskyltar att gälla inom 

området. 
 
• En fråga från medlem inkom till styrelsen att få spola till is på boulebanan då vädret 

tillåter. Där skulle då de allra minsta barnen kunna få åka skridskor. Det är helt möjligt 
om intresse finns att utföra spolningsarbetet. 

 

• De nerblåsta träden i området, efter senaste stormen, har nu vår ”motorsågsexpert” 
tagit hand om så att inte rotvältor och annat skall ställa till skador.  
 

§ 21 Anläggningar 
• Föreningen kommer fortsätta att sätta upp nät utmed områdesgränsen på Rattgatan. 

Styrelsemedlem skickar offertförfrågningar till ett antal entreprenörer på både nät och 
uppsättning. 

 
• Ett föreslag att byta ut befintlig armatur på södra garagegaveln vid taxiplan 5 togs upp 

på styrelsemötet. Ärendet behandlas och beslut tas vid nästa styrelsemöte. 
 
• Några trasiga lampor har uppmärksammats i området. Dessa kommer att bytas ut 

snarast. 
 

§ 22 Administration 
Ärendelistan ses över vid varje styrelsemöte. Nya ärenden tillkommer och utförda bockas 
av. 
 
Styrelsen fick i uppgift av föreningsstämman att publicera föreningens stadgar på 
hemsidan. De finns sedan den 24 januari att ta del av under ”Dokument” och 
”Samfällighetsdokument”. 
 
Gå in på vår hemsida www.vastrameriedal.se, där hittar du både ny och äldre information 
som kan vara av intresse för dig.  
 

§ 23 Kontaktombud för 2015 
Kontaktombudsbytet gick inte så smidigt som styrelsen hade hoppats på. 8 stycken av de 
nya kontakombuden infann sig inte i styrelserummet under de tre möjliga dagarna. Vi 
saknar namn på nya kontaktombud från kvartersområde B, E1, F, G, J, K, L, M. Ni skall 
skicka in era uppgifter så snart som möjligt till styrelsen! Så fort vi får in alla namn 
kommer vi göra klar kontaktombudslistan och lägga in den på hemsidan.  
 
Kontaktombud för 2016 skall utses för varje kvartersområde senast vid höststäddagen 
(2015-11-07). Respektive kontaktombud för 2015 informerar styrelsen vem som blir 
kontaktombud 2016. Vi vill ha namn, adress och telefonnummer (gärna också e-post).  
 

§ 24 Övriga frågor 
Nyckel för att komma åt fiberanläggningen kommer att lämnas över till Hasteman 
Förvaltnings AB (Yngves Dialect i Vänersborg) för att de skall kunna felsöka i vår 
anläggning. 
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§ 25 Nästa styrelsemöte 

Måndagen den 2 mars 2015, kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
 

§ 26 Mötet avslutas 
  

 Vid protokollet Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
 Bilagor: Balans- och resultatrapport daterade 2015-02-08. 
 


