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Protokoll för styrelsemöte 2015-12-07 
 

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  

 
§ 112 Dagordning 

Godkändes.  
 

§ 113 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 10, 2015-11-02 godkändes. 
 

§ 114 Medlemsförändringar 
Johanna Norberg och Sagato Liaina, Rattgatan 103. 
 
Välkomna till Västra Mariedal! 
Styrelsen för Västra Mariedals Samfällighetsförening vill hälsa er välkomna till vårt 
område. Vi hoppas att 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! Att 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-postadress med uppgifter om fastighet, nya och gamla 
lagfartsinnehavare (och gärna även nya boende i fastigheten) och datum för lagfartsändring 
(inflyttning). 
 

§ 115 Ekonomi 
Kassören informerade att alla medlemsfakturor är betalda. Ny medlemsfaktura kommer 
delas ut inom de närmaste dagarna. 
 

§ 116 Utemiljö 
a) Planket vid fastigheten T102 är nu uppsatt och klart. Kostnaden uppgick till ca 28.800 

kr. Veteranpoolen har utfört arbetet till stor belåtenhet. 
b) Stubbfräsning och iordningställande av mark där dessa stod är utfört till en kostnad av 

ca 26.000 kr. Full fräs Hanssons Stubbfräsning utförde arbetet. Resultatet blev mycket 
bra. 
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§ 117 Anläggningar 
a) Rör-Anders har varit här och undersökt de trasiga vattenmätarna. En mätare var 

felmonterad. Denna har nu justerats. Den andra var inget fel på, bara fel avläst. 
 

§ 118  Administration 
a) Ärendelistan: En ny punkt har tillkommit på listan angående information till 

medlemmarna om brandfarliga varor som förvaras i garagen. Styrelsen kommer ta fram 
instruktioner om handhavande av sådana varor. 

b) Arbetsgruppen med underhålls- och förnyelseplan har haft ett möte den 16 november. 
Nytt möte är planerat till våren. 

c) Ägarförteckning från Lantmäteriet har erhållits. 
 

§ 119 Uppföljning av höststäddagen 2015. 
a) Alla uppgifter som var noterade på kontaktombudens listor blev i stort sett utförda. 
b) Åtgärder som skulle utföras på några lekplatser enligt besiktningsprotokollet är klara. 
c) Det var mycket god uppslutning i de flesta områdena. Dock fanns det några områden 

där endast ett fåtal personer närvarade. Skärp er! 
 

§ 120 Föreningsstämman 2016-01-20. 
Ordföranden tillsammans med övriga styrelsen checkade av allt förberedande arbete inför 
föreningsstämman. Information till medlemmarna sammanställs och bifogas kallelsen i ett 
snyggt dokument. Kallelsen med bilagor delas ut till medlemmarna i början på januari 
månad 2016. 
 
Styrelsen beslutade att inte lägga fram förslaget om ytterligare en städdag (se § 87). Utöver 
detta beslutades om ett förslag om trafikskyltning inom området (befintliga skyltar) och 
redovisning av de uppgifter från den ordinarie föreningsstämman 2015-01-21, som 
styrelsen skulle ta fram information kring. 
 
Styrelsen godkände underlaget för underhålls- och förnyelseplanen och den föreslagna 
debiteringslängden som kommer att framläggs på stämman. 
 
Inga motioner har lämnats till styrelsen. 
 
Styrelsen informerades om valberedningens arbete. Två ledamöter och en suppleant 
kommer att avgå ur styrelsen. Även valberedningen har aviserat att de kommer att avgå. Vi 
uppmanar medlemmarna att hjälpa till med att fylla på med nya medlemmar som vill ställa 
upp och jobba för områdets bästa. Kontakta valberedningen eller styrelsen om du eller 
någon du känner vill ställa upp! 
 

§ 121 Övriga frågor 
Förfrågan från styrelsen till Västsvenska Staket AB att erhålla offert på montering mm. av 
nytt staket på resterande delen utmed Rattgatan mot Restadvägen gjordes i november. 
Offert inkom från Västsvenska Staket AB 2015-11-30. Styrelsen granskade offerten och 
beslutade därefter låta Västsvenska Staket utföra arbetet enligt offertens villkor. 
 
Problem med gatubelysningen har ibland uppstått på några ställen i området. De slocknar 
och tänder sig igen på ett oförklarligt sätt. I några carportar har lampor varit släckta. 
Ansvariga ledamöter kommer se över hela området och se till att problemen åtgärdas. 
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Förfrågan från medlem har framförts angående vem som sköter den lilla gångvägen upp 
mot Raststigen i område O vintertid. Det konstaterades att det även finns sådana 
”vägsnuttar” i område C, G, H, K och N också. Dessa gångvägar tillhör respektive område 
och skall därför skötas, såsom skottas eller plogas och sandas, vintertid av medlemmarna i 
områdena. Sandlådor finns vid taxiplatserna 2,4 och 5. Kontaktombuden i respektive 
område ansvarar för att detta sköts. Se nedanstående karta. 
 

 
 
Karta med de områden som skall snöröjas och halkbekämpas. Respektive kontaktombud 

ansvarar för att så sker. 

 
§ 122 Konstituerande styrelsemöte 

Måndag den 15 februari 2016 kl. 19:00-21:00. 
Detta protokoll fungerar som kallelse till mötet. 
 

§ 123 Mötet avslutas 
 
 Vid protokollet Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 

 (Inga bilagor) 


