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Protokoll för styrelsemöte 2015-06-08 
 

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  

 
§ 60 Dagordning 

Godkändes. 
 

§ 61 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 5, 2015-04-13 godkändes. 
 

§ 62 Medlemsförändringar 
Bogdan Samardzija, Tegelbruksvägen 102. 
 
Välkomna till Västra Mariedal! 
Styrelsen för Västra Mariedals Samfällighetsförening vill hälsa dig välkommen till vårt 
område. Vi hoppas ni skall trivas med området och föreningen. 
 
Nu ingår du 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). 
 

§ 63 Ekonomi 
Kassören meddelade att det förekommit en del utgifter under våren såsom kostnader för 
iordningsställande av lekplatser, rundeln i område K, nytt nät utmed Rattgatan med mera. 
Alla dessa utgifter ligger dock inom budgetramen.  Snöröjning/sandningskostnaden för 
vinterperioden 2014-2015 uppgick till ca 24.000 kr. Budgeterad kostnad var 45.000 kr. 
Alla har betalat medlemskostnaden. 
 

§ 64 Utemiljö 
• Rotvältan efter ett nedfallet träd på östra sidan av Raststigen kommer att läggas igen. 

Farmartjänst kontaktas för att utföra arbetet. 
• Plantor till rundeln i område K hämtas på Blomsterhallen av styrelsemedlem. 
• Tidigare inkommen förfrågan från medlem (se §46 2015) att ta bort gräsytor vid 

parkeringen i område B och C .  
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Styrelsens bedömning är att kostnaderna blir större än nyttan av att ta bort dessa 
gräsytor. 

• Montering av staket vid carport 1-12 och vid R157 är på gång. 
• Önskemål från medlemmar i område C inkom via e-post 2015-05-14 att få sätta upp 

fler farthinder i området. Dessa är nu på plats. 
• Inkom via e-post från medlem en hänvisning till föregående protokoll 2015-05-11, § 

53, p 5 angående anonyma meddelanden. Medlemmen uppmanar styrelsen att inte ta 
någon notis om anonyma skrivelser. 
Styrelsen menar att man får bedöma dessa från fall till fall. 

• Brev till styrelsen inkom från ägarna till husbilen som stod uppställd på två 
parkeringsplatser vid Rattgatan. Omständigheter i familjen gjorde att de inte kunde 
flytta den. Ägarna meddelade att de fått ett anonymt hotbrev fastsatt på deras husbil. 
Styrelsen anser det vara helt oacceptabelt att bruka sådana medel. Hot i allmänhet 
kan och bör polisanmälas också. 

• De tre gräsklippare som lämnats för reparation är nu klara och kommer hämtas inom 
kort. 

• Planket vid T 102 kommer tillfälligtvis att tas bort. Detta på grund av att nya ägaren 
ämnar dränera runt huset. 

 
§ 65 Anläggningar 

• Renovering av lekplats i område M pågår. Arbetet sker på ideell basis. 
• Erfarna snickare anlitas att utföra diverse reparationer vid kvarterslekplatsen (golv 

och tak behöver repareras) och för byte av stolpar på carport nr 37 till 48. Vi har fått 
två muntliga offerter på arbete och material. 
Styrelsen beslutade ge Mats Holmkvist Bygg AB uppdraget till en kostnad av 
18.000kr inkl. moms. 
 

§ 66 Administration 
• Kontaktombuden hade fått uppgiften att räkna bilar per hushåll. Uppgiften skulle varit 

klar till vår-städdagen och resultatet skulle lämnats in till styrelsen. Vi har fått in 
resultat från några kontaktombud. Ni som inte lämnat uppmanar vi att komma in med 
resultatet snarast. 

• Arbetsgruppen som planerar ny underhålls- och förnyelseplan har genomfört tre 
möten. Nu är det sommaruppehåll. 

 
§ 67 Övriga frågor 

Beträffande häckar i området bör dessa helst hållas inom tomtgränsen, dock inte vara 
längre ut mot gatan än till plattrad där sådan finns eller asfaltkant där ingen plattrad finns. 
Höjden skall vara 80 centimeter enligt Vänersborgs kommuns riktlinjer för fri sikt. 
 
Planerna på att anlägga gräsmatta runt boulebanan, där det idag är grus, skjuts upp till 
hösten. 
 

§ 68 Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 24 augusti 2015, kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
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§ 69 Mötet avslutas 
 
 Vid protokollet Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 

 Bilagor: Balans- och resultatrapport daterade 2015-06-08. 


