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Protokoll för styrelsemöte 2016-04-11 
 

Namn  Närv Frånv Tjänstg 

Peter Karlsson Ordförande X   
Roland Strid Vice ordförande X   

Staffan Hummerhielm Kassör X   

Solveig Larsson Sekreterare  X  
P-O Irvestam Ledamot X   

Yvonne Ihlbom Ledamot X   
Ali Taimory Ledamot X   

Katarina Chmaj Suppleant  X  

Mattias Lindenlöv Suppleant X  X 

 
§ 31 Dagordning 

Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Roland Strid. 
 

§ 32 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 2, 2016-03-14 godkändes. 
 

§ 33 Medlemsförändringar 
Rattgatan 27 har fått nya ägare men inga namnuppgifter ännu. 
 

§ 34 Ekonomi 
Resultat- och balansrapport presenterades. Ser bra ut. Se bilaga. 
 

§ 35 Städdag 2016-04-16 
Åtgärdsuppgifter inför städdagen har lämnats ut till kontaktombuden. Containrar kommer 
hit på fredag till taxiplats 1, 3 och 5. Lekplatserna har besiktigats med gott resultat. 
 
Det har tillkommit en uppgift som inte fanns med på det utdelade underlaget: Område B 
och C ansvarar för att isgrus på trottoaren längs med Rattgatan mot vårt område sopas upp. 
 
Under städdagen avser vi börja inspektera våra garage med avseende på portar, 
elinstallation och eventuellt brännbara vätskor eller gaser. Detta skall ske tillsammans med 
respektive garageägare av styrelsemedlemmar. Vi börjar med garage 136-142 och 
fortsätter med G- 121-135. Fortsättning följer efter överenskommelse med garageägarna. 
 
Uppgifter som växlar årligen skall under 2016 utföras av: 

• C ansvarar för gräsklippning vid tennisbanan (långsida och kortsida). 
• E2 ansvarar för gräsklippning utmed långsidan av fotbollsplanen och vid 

boulebanan. 
För övriga områden delar respektive ansvariga kontaktområden själva på uppgifterna. 
 

§ 36 Utemiljö 
a) Bytet av staketet utmed Rattgatan (omr B) är klart. 

 
b) Kontakt har tagits med entreprenören för snöröjningen i MÅNEN och avtalat att de 

inte skall lägga upp snö mot vårt område. 
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c) Vägmärket vid taxiplan 2 är under reparatration. Det kommer samtidigt att flyttas in 
något mot förrådet. 
 

d) Våra gräsklippare är på översyn och service och skall vara klara under vecka 16. 
 

e) Grusupptagning i området kommer att ske med början onsdag 13 april. 
 

§ 37 Anläggningar 
a) Vi har fått offert från Svensk Markservice angående upprustning av lekplats B. Vi 

beslutade att anlita dem. Beroende på kostnader för olika alternativ kommer P-O att 
reda ut frågetecken och återkomma till styrelsen om kostnaderna överstiger de av 
styrelsen fastställda beloppen. 
 

b) Bakre vägg och gavel på garage 25-36 skall bytas. Vi har fått offert från 
Veteranpoolen och det beslutades att lägga jobbet hos dem. Start kommer att ske i 
maj och garageägarna kommer att anmodas plocka ner allt som är uppsatt på dessa 
väggar. 
 

c) Förfrågan från medlem har uppkommit kring eldebitering i garage/carport. 
Styrelsen håller på att bereda frågan. Kontakt har tagits med Vattenfall och de 
uppger att det räcker med ett vanligt 10A eluttag för att ladda en elbil. Kostnaderna 
för elmätare ligger på ca 300 kr/st men då måste avläsning ske på samma sätt som 
med vattenmätarna. 
 

d) Växthus i område H. Ett antal fastighetsägare har tillfrågats om intresse av att 
placera ett växthus vid lekplatsen i stället för övrig upprustning som skett på några 
lekplatser. Här återstår en del frågor om bygglov, om skötsel och om hur man avser 
att använda det. Ärendet kvarstår till kommande möten. 
 

e) En fråga ställdes angående att våra lekutrustningar nära Raststigen används ganska 
mycket av folk från övriga kommunen och detta innebär ju större slitage. Detta 
borde vi väl kunna ”bjuda” på eftersom det är bra kvalitet på utrustningarna. Staffan 
kommer undersöka möjligheten att få bidrag från kommunen. 

 
§ 38 Administration 

Arbetsgruppen för underhålls-, och förnyelseplan skall återta arbetet som legat nere en tid. 
Mattias Lindenlöv ersätter Björn Siggelkow i gruppen. Peter skickar kallelse till nästa möte 
i gruppen. 
 
Uppgiften från stämman om önskemålet att minska eller ta bort gräsytorna vid parkeringen 
B och C samt vid garagegavlarna kommer att beredas av styrelsen till årsstämman i 
januari. 
 
Likaså kommer uppgiften om ägarskap av garageportarna att beredas inför stämman. 
Frågor om garageportar kommer upp då och då. De äldsta portarna är ju 40 år gamla och 
de kanske behöver besiktigas snart. De som vill byta vill veta om fler har samma tankar 
och om man då kan göra ett större köp som kan ge bättre pris. En fråga som kanske skall 
avvakta resultatet av nästa föreningsstämma. 
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Det som gäller portarna är att de skall vara svarta. Skall någon installera eldriven 
garageport skall ett intyg (av den behöriga elinstallatören) lämnas till styrelsen där det 
framgår att arbetet är utfört enligt gällande regelverk. Gäller även tidigare installationer. 
 
Kontaktombudspärmarna skall kompletteras med uppgifter till några områden angående 
snöröjning av tillfartsvägar.  
 

§ 39 Övriga frågor 
Vi vädjar till alla som lånar redskap i förråden att snarast lägga tillbaka dem. 
 
En gatlykta är ur funktion. Roland beställer reparation. 
 
Någon medlem har efterlyst kontaktuppgifter till styrelse och kontaktombud. I protokoll nr 
1 2016 finns uppgifter på ansvarsområden för styrelsen. På samma protokoll finns också 
alla kontaktombud. För övrigt hänvisar vi till hemsidan: www.vastramariedal.se. E-post 
skickas till styrelsen@vastramariedal.se. 
 

§ 40 Nästa styrelsemöte 
Tisdagen den 10 maj 2016, kl. 19:00-21:00 i styrelserummet.  
 

§ 41 Mötet avslutas 
 
 Vid protokollet Justerat 
   

   Roland Strid  
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 

 Bilagor: Balans- och resultatrapport daterade 2016-04-10. 
 


