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Protokoll för styrelsemöte 2015-08-24 
 

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  

 
§ 70 Dagordning 

Godkändes. 
 

§ 71 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 6, 2015-06-08 godkändes. 
 

§ 72 Medlemsförändringar 
Yvonne Ihlbom, Tegelbruksvägen 116.  
 
Välkomna till Västra Mariedal! 
Styrelsen för Västra Mariedals Samfällighetsförening vill hälsa dig välkommen till vårt 
område. Vi hoppas du skall trivas med området och föreningen. 
 
Nu ingår du automatiskt som medlem 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). 
 

§ 73 Ekonomi 
Kassören meddelade att det inte varit så mycket utgifter utöver de löpande utgifterna under 
sommarmånaderna samt att vi ligger väl i balans med budgeten.   
 

§ 74 Utemiljö 
• Rotvältan efter ett nedfallet träd på östra sidan av Raststigen har lagts tillbaka. 

Trädstammen som ligger kvar skall Björn såga upp och ta hand om. 
• Plantorna till rundeln i område K är planterade. Viktigt är att man är noga med 

vattningen av nya plantor för att de skall klara att rota sig. 
• Det kommer att anläggas gräs runt boulebanan där det nu är grus. Endast speldelen 

skall vara som den är idag.  
• Önskemål från område E1 inkom via e-post 2015-08-03 och 2015-08-04 att anlita 

hjälp att ta bort buskar och del av gräs utmed baksidan av garagelängan nr. 49 till 69.  
Styrelsen ställer sig positiv till förslaget, men kommer ansöka om ytterligare offerter.  
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• Ogräset växer väldigt mycket, inte minst under sommarmånaderna. I vårt område har 
det fått växa vilt under sommaren på platser där det inte är så vackert med en massa 
ogräs. 
Styrelsen uppmanar kontaktombuden att även under sommarmånaderna ombesörja att 

rensning sker då det behövs.   

• Planken från vardera gavlar på garage nr. 102 -114 mot fastigheter, där har brädorna 
ruttnat och kommer därför att rivas. Nya plank sätts upp. Ansvarig styrelseledamot 
kontaktar snickerifirma. 

• Växtligheten har varit god under sommaren även i vårt område.  
Därför uppmanar styrelsen alla fastighetsägare att se till att häckar, buskar och 

trädgrenar som skymmer sikten eller som sticker ut över gatorna ansas och tuktas på 

både höjden och bredden. Denna uppmaning är enbart för allas vår säkerhet att vistas 

i området.  Respektera denna uppmaning!  

 
§ 75 Anläggningar 

• Renovering av lekplats i område M pågår. 
• Reparationen av kvarterslekplatsen (golv och tak) är nu klar. 
• Byte av stolpar på garage nr. 37-48 kommer att påbörjas under september månad. 
• Synpunkter angående tennisbanan inkom via e-post 2015-07-24 att ungdomar som 

använder tennisbanan för landhockeyspel monterar ned tennisnätet men vid avslutat 
spel låter bli att montera tillbaka nätet igen. Då de små barnen vill spela tennis finns 
det inget nät och de kan inte montera något nät heller.  
Problemet diskuterades på styrelsemötet. Vi kan väl börja med att alla vuxna, som ser 
ungdomarna där på tennisbanan spela landhockey, hjälps åt att muntligen informera 
dem att de måste sätta tillbaka nätet efter sig. Om inte så sker får de inte utnyttja vår 
tennisbana till landhockeyspel.  

• Den trasiga trampan på cykelkarusellen vid kvarterslekplatsen kommer att bytas 
snarast. 
 

§ 76 Administration 
• Styrelseledamot under söker föreningens försäkringar angående garage och portar. 
• 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 flertalet kontaktombud. 
Ni som inte lämnat in uppgifter än är områdena C, E2, J och K. Ni uppmanas att 

omgående komma in med resultatet! 

• Arbetsgruppen som planerar ny underhålls- och förnyelseplan har genomfört tre 
möten. De planerar fler möten i höst. 

 
§ 77 Övriga frågor 

Förfrågan inkom att byta ut gatulampornas gula ljus till vitt ljus, i hela området.  
Detta medför förstås en del kostnader. Styrelsen undersöker eventuella kostnader och 
möjligheten att utföra denna uppgift. 
 
Det har visat sig att föreningens grillplats och grill har nyttjats av utifrån kommande 
personer någon gång i sommar. En bil stod framkörd också.  Styrelsen diskuterade sådant 
användande.  Om det sköts på ett säkert sätt samt att det är rent och snyggt när man lämnar 
platsen är man välkommen att använda föreningens grillplats, men absolut inga framkörda 
bilar. Vi som bor omkring denna plats får hjälpas åt att ha kollen mot grillplatsen och 
eventuellt hjälpa till med vatten till släckning av elden. Någon hade gjort detta vid förra 
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tillfället. Bra gjort!  Vi kommer att montera stålband runt cementrören för att hålla ihop 
dem. 
 

§ 78 Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 21 september 2015, kl. 19:00-21:00 i styrelserummet.  
 

§ 79 Mötet avslutas 
 
 Vid protokollet Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 

 Bilagor: Balans- och resultatrapport daterade 2015-08-24. 


