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Protokoll för styrelsemöte 2016-05-10 
 

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  

 
§ 42 Dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 

§ 43 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 3, 2016-04-11 godkändes. 
 

§ 44 Medlemsförändringar 
Sandra Olsson och Erik Arvidsson, Rattgatan 27. 
 

§ 45 Ekonomi 
Kassören informerade att notan för sandning och grusning plus grusupptagning gick på 60 
000 kr.  Budgeterad kostnad för perioden var 85 000 kr. Sex stycken gräsklippare har 
reparerats till en kostnad av ca 12 000 kr. 
 
Balans- och resultaträkning kommer i fortsättningen endast delas ut tillsammans med 
protokollet då särskild händelse i ekonomin inträffar. 
 

§ 46 Städdag 2016-04-16 
Städdagen avlöpte tillfredsställande och de flesta arbetsuppgifter blev utförda. Dock finns 
det en del målningsarbete kvar att göra i några kvartersområden. Dessa arbeten bör utföras 
så snart som det är möjligt. 
 
Över lag är det god medlemsuppslutning på städdagen men i vissa områden kan det ibland 
bara vara en eller två som är ute och jobbar. Det kan naturligtvis kännas mycket orättvist 
att dessa skall bära hela bördan för sitt område och sina grannar. Respektive område måste 
därför hjälpas åt att ta ansvar för att ALLA i området ställer upp på städdagen. 
 

§ 47 Utemiljö 
Vägmärket vid taxiplan 2 är nu åter på plats. 
 

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

beslutade att anlita dem. Arbetet påbörjas till hösten. Kostnaden kommer att sluta 
på ca 27 500 kr. 

b) Bakre vägg och gavel på garage 25-36 skall bytas. Veteranpoolen startar 
reparationsarbetet under maj månad och garageägarna anmodas plocka ner allt som 
är uppsatt på dessa väggar. 
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c) Växthus i område H. Styrelsen diskuterade frågan ingående och det framfördes 
synpunkter bland annat på hur ansvaret för växthuset skulle fördelas och om det 
fanns någon som kan sköta om det även i framtiden. Efter långa överläggningar och 
en omröstning beslutade styrelsen att lägga ner projektet ”växthus i området”. 

d) Besiktning av garage/carportar pågår. Nu är det garagelängan 104-120 som står på 
tur. Besiktningarna kommer utföras på vardagskvällar. 

e) En trasig lampa i gatlyktan på taxiplan 3 kommer inom kort att åtgärdas av Sjöstads 
El. 

 
§ 49 Administration 

Arbetsgruppen för underhålls-, och förnyelseplan jobbar vidare. 
 
Uppgiften från stämman om önskemålet att minska eller ta bort gräsytorna vid parkeringen 
B och C samt vid garagegavlarna är under beredning. 
 
Uppgiften om ägarskap av garageportarna är under beredning inför stämman. 
 
Det som gäller garageportarna 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. 
 

§ 50 Övriga frågor 
Målning av spärrlinjer på alla vändplaner utföres av styrelseledamöterna Roland och Per-
Olof till en ”gratis penning”. 
 
Vänersborgs kommun har låtit meddela att de inte ämnar rensa under kraftledningen utmed 
Tegelbruksvägen. 
 

§ 51 Nästa styrelsemöte 
Tisdagen den 7 juni 2016, kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
 

§ 52 Mötet avslutas 
 
 Vid protokollet Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 

 (Inga bilagor) 
 


