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Protokoll för styrelsemöte 2015-04-13 
 

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  X 

Katarina Chmaj Suppleant  X  

 
§ 38 Dagordning 

Godkändes. 
 

§ 39 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 3, 2015-03-02 godkändes. 
 

§ 40 Medlemsförändringar 
Joakim Arthursson och Linn Olsson, Tegelbruksvägen 142. 
 
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). 
 

§ 41 Ekonomi 
Suppleanten framförde att kassören fått en fråga från medlem om han/hon kunde betala 
kvartalsfakturan via e-faktura eller med autogiro. Tyvärr kan föreningen inte erbjuda dessa 
tjänster då det skulle innebära stor administrativ insats samt extra kostnader. 
 

§ 42 Utemiljö 
• En skrivelse om önskemål om översyn av skötselområden har inkommit till styrelsen. 

Område H önskar en förändring då de tycker gräsytorna är för stora och betungande att 
sköta under sommaren. Kontaktombudet för område E2 har kontaktats. De meddelar 
att de tar kontakt med kontaktombudet för område H och gemensamt kommer överens 
om skötseln av gräsytorna. 

• Farmartjänst kommer att gräva upp buskarna i rundeln i område K. Nya växter skall 
köpas in och planteras efter kontakt med styrelsen. Marken runt tidigare inköpta 
vinbärsbuskar kan täckas med täckbark. 
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• Farmartjänst tar även bort häcken som finns intill tomtgränsen till T126 vid samma 
tillfälle som ovan. 

• Beträffande förtydligande av parkerings- och trafikfrågorna till Vänersborgs Kommun 
har vi inte fått några svar ännu. 

• Borttagande av isgruset är nu klart. 
• Ett nytt betongrör, som utgör grill vid föreningens korvgrillning på städdagarna, har

 köpts in till en kostnad av 100 kr. 
• På grund av hög arbetsbelastning för vår ”motorsågsförare” tvingas vi flytta 

borttagandet av tallar och eventuellt sly i skogsområdet mellan I och K till hösten. 
• 3 offerter har inkommit angående leverans och montering av stålstaketet utmed 

Rattgatan. Styrelsen beslutade att uppdraget går till Västsvenska Staket AB till en 
kostnad av ca 55.000 kr. Ett särskilt informationsblad delas ut till berörda, som bor 
utmed Rattgatan om vad som gäller. 

• Kontaktombuden skall lämna rapport kvartalsvis till styrelsen angående parkering och 
trafik i området. Använd gärna e-post till styrelsen. 

 
§ 43 Anläggningar 

• Styrelsen beslutade köpa in en fjädergunga till lekplats L (HAGS Biky, nr 8046144). 
• Styrelsen beslutade köpa in ny cykelkarusell (HAGS Cykelkarusell Pedal, nr 8002457) 

som byts ut mot den gamla trasiga. 
• Sladdning av fotbollsplanen är beställd och kommer utföras innan städdagen. 
• Kantsten till rabatt vid lekplats i område M köps in och monteras. Arbetet sker på 

ideell basis. 
• Farmartjänst kommer inom kort att montera nya stolpar och nät på tennisplanen till en 

kostnad av ca 5.000 kr. 
• Västsvenska Staket AB kommer tillfrågas om hjälp med att ta bort några meter trasig 

del av det höga staketet vid fotbollsplanen. 
• Erfaren snickare anlitas att utföra diverse reparationer vid kvarterslekplatsen (golv och 

tak behöver repareras) och för byte av stolpar på carport nr 37 till 48. 
 

§ 44 Administration 
• Röjningen utmed kraftledningsgatan är nu klar. Många träd och mycket sly ligger 

kvar. Enligt en styrelsemedlem skall Vänersborgs kommun genomföra en bedömning 
om riset skall tas bort eller lämnas kvar. Styrelsemedlemmen skall ta ny kontakt med 
kommunen och för fram vårt önskemål att det skall rensas bort. 

 
§ 45 Städdag den 25 april 2015 

3 st containrar beställes och placeras ut, en styck på vardera taxiplats 1, 3 och 5. Tänk på 
att det är bara brännbart avfall som får slängas i containrarna! 
 
En lista över arbetsuppgifter som skall utföras på städdagen, eller i anslutning till denna, 
delas ut till alla kontaktombuden. 
 
Andreas Johansson utför kontroll av våra lekplatser och upprättar protokoll. 
 
Korvgrillning kommer att genomföras som vanligt och det kommer att vara delar av 
styrelsen som håller i detta. Det blir ett ypperligt tillfälle att diskutera samfälligheten och 
föra fram era åsikter till styrelsen. 
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§ 46 Övriga frågor 
En ny gräsklippare köps in till en kostnad av ca 6.000 kr. 
 
Förfrågan från medlem att ta bort gräsytor vid parkeringen i områdena B och C har 
framförts till styrelsemedlem. Styrelsen undersöker möjligheten att utföra detta och 
eventuella kostnader.  
 

§ 47 Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 11 maj 2015, kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
 

§ 48 Mötet avslutas 
 
 Vid protokollet Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
 Bilagor: Balans- och resultatrapport daterade 2015-04-14. 
 


