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Protokoll för styrelsemöte 2016-06-07 
 

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  X 

Mattias Lindenlöv Suppleant  X  

 
§ 53 Dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 

§ 54 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 4, 2016-05-10 godkändes. 
 

§ 55 Medlemsförändringar 
Inga nya förändringar att meddela. 
 

§ 56 Ekonomi 
Kassören informerade att alla medlemsavgifter är betalda samt att ny medlemsfaktura delas 
ut i helgen. Vi kommer lösa in andra delen av ”fiberlånet” inom kort, därefter kvarstår 
200.000 kr att betala på detta lån. Han meddelade också att vi följer budgeten väl. 
Aktuella ekonomirapporter finns fortsättningsvis anslagna på vår hemsida 
www.vastramariedal.se i samband med styrelsemötena. 
 

§ 57 Utemiljö 
 Det finns fortfarande farthinder kvar i förrådet. Den som önskar placera ut något 

farthinder kan kontakta sitt kontaktombud och hämta dessa farthinder i förrådet. 
 Skrivelse inkom från område H angående gräsklippning. De önskar få slippa 

klippning av kullen på lekplatsen i område H då de har mycket övrigt att klippa.  
Styrelsen beslutade att område E2 tar över klippning av kullen- och grönytorna 
kring denna från och med nu. 

 Styrelsen har fått kännedom om att det finns ett risupplag i område F. Detta 
måste avvecklas och forslas bort. Förslagsvis senast på nästkommande städdag. 
Inga avfallsplatser får förekomma inom området över huvud taget. Vi ska alla 
hjälpas åt att ha ett rent och fint område. 

 Förslag inkom att skaffa flaggstång och flagga till området. Det är ett projekt där 
någon måste ansvara för flaggningen m.m. Styrelsen diskuterade förslaget och 
kom fram till att inte göra något i dagsläget. 

 Skyltar ”Förbud mot rastning av hundar” kommer sättas upp på grönområdena 
utmed tennisbanan och fotbollsplanen på Raststigen. 

 
§ 58 Anläggningar 

a) Reparationsarbetet på garagevägg och gavel 25-36 är klart. Ny elcentral kommer 
monteras då den gamla rostat sönder. 
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b) Nya hängrännor har monterats på en del garage/carportar i området där det 
behövdes. 

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

d) Asfaltfyllningar i skador har skett på infarten från Rattgatan. 
e) Målningen av spärrlinjerna på vändplanerna är klar. 
f) Ny anslagstavla är uppsatt vid infarten från Rattgatan (taxiplan 1). 
g) All målning som inte utfördes i de olika områdena under vår-städdagen ska göras 

nu under sommaren. Kontaktombuden ansvarar för att arbetet blir utfört. 
 

§ 59 Administration 
Arbetsgruppen för underhålls-, och förnyelseplan jobbar vidare. 
Åtgärdsplanen gicks igenom. 
 

§ 60 Övriga frågor 
Informativt får vi meddela att våra parkeringsplatser inte är avsedda att användas som 
uppställningsplatser för ex. husbilar, husvagnar, båtar och kärror av olika slag m.m. 
 
Styrelsen diskuterade behovet att kopiera och dela ut protokoll till alla i pappersform. Vi 
kanske kan hjälpas åt att hålla nere kostnaden för kopieringspapper och samtidigt spara för 
bättre miljö genom att skicka ut protokollet digitalt till alla som har en mejladress. De som 
inte har någon mejladress eller av någon anledning inte vill lämna sin mejladress kan få 
protokollet i pappersform i brevlådan som tidigare. 
 
Ni som vill ha protokollet digitalt: Skicka mejladress, namn och (adress ex. T152) till 
styrelsen@vastramariedal.se. 
Ni som inte har lämnat någon mejladress får protokollet i pappersform så som tidigare. 
 
Om det finns någon/några medlemmar som är intresserade av att köpa ny garageport kan ni 
kontakta Katarina Chmaj via hennes mejladress katarina.chmaj@gmail.com senast den 21 
augusti 2016. Hon står i begrepp att köpa en ny port och har därför fått offert på el-portar 
och vanliga portar till ett mycket förmånligt pris. 
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. 
 

§ 61 Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 22 augusti 2016, kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
 

§ 62 Mötet avslutas 
 
 Vid protokollet Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
 (Inga bilagor) 


