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Protokoll för styrelsemöte 2019-06-04 
 

Namn  Närv Frånv 

Peter Karlsson Ordförande X  

Staffan Hummerhielm Kassör / Vice ordförande  X 

Linn Olsson Sekreterare X  

P-O Irvestam Ledamot X  

Yvonne Ihlbom Ledamot X  

Patric Grammann Ledamot  X 

Andreas Bergström Ledamot X  

Robert Andersson Suppleant X  

Camilla Karlsson Nygren Suppleant  X 

 

§ 53 Dagordning 

Godkändes. 
 

§ 54 Föregående protokoll 
Styrelsemöte Nr 4, 2019-05-14 godkändes. 
 

§ 55 Medlemsförändringar 
Rattgatan 105 har nya ägare. Magnus Ljunggren och Malin Andersson Ljunggren. 
Välkomna till området. 
 

§ 56 Ekonomi 
Samtliga tidigare fakturor på samfällighetsavgiften är nu betalda. Nya fakturor med 
betalning 2019-06-30 kommer snart delas ut. I övrigt är ekonomin i 
samfällighetsföreningen stabil och inga oförutsedda utgifter har inkommit. 
 

§ 57 Byggnader och rekreationsytor 
a) Bytet av väggar på carportarna är nu färdiga. Sjöstads fick anlitas för hjälp med 

ett elskåp som sitter på carportväggen. Styrelsen beslutar om att köpa nya skyltar 
med numrering till samtliga garage/carportar i området. 

b) Styrelsen diskuterar förslag om vad som skall göras på området söder om 
Raststigen. Yvonne visar olika redskap till ett utegym. Styrelsen bestämmer att 
färdiga förslag samt kostnadsförslag på utegym skall visas på nästa 
medlemsstämma för omröstning om medlemmarna i samfällighetsföreningen vill 
ha ett utegym eller ej. 

c) Garage 13–24 kommer få de dåliga stolparna bytta av Veteranpoolen efter 
sommaren. 

d) Ett förslag till förändring till lekplatsen i område H har inkommit. Förslaget som 
inkommit är att anlägga klättring- och balanssaker för lite äldre barn. Då förslag 
sedan tidigare har inkommit om utegym i området, avvaktar vi med beslut om 
klättring- och balansredskap tills beslut om utegymmet tagits. 

e) Andreas har pratat och jämfört två elfirmor (Emil Lundgren och Sjöstads) för att 
se om vi kan få ett billigare avtal på elarbeten. Då kostnaderna för de olika 
företagen är näst intill lika bestämmer styrelsen att vi fortsätter använda Sjöstads. 

f) Målning av svarta stolpar i carport i område C är ej gjort. Önskvärt att området 
gör det. 
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g) Sladdning av fotbollsplanen är gjort. Ogräsupptagning på fotbollsplanen efter 
sladdningen är påbörjad men ej färdigställt. Berörda områden bör snarast åtgärda 
detta. 

h) Då alla lekplatser på området kommer omfattas av rökförbudet som startar 1/7 
beställs 20 st rökning förbjuden skyltar till en kostnad av 1800: -. Dessa skyltar 
kommer sättas upp på samtliga lekplatser i området. Information kommer att 
delas ut om rökförbudet. 

 

§ 58 Anläggningar och utemiljö 

a) Styrelsen har inventerat stigarna mellan området och Raststigen.  Stigen vid 
lekplatsen mellan område D och område H behöver asfalteras om och få bort de 
ytliga rötterna. Grusstigen som går bakom lekplatsen i samma område kommer 
offerter tas in för att ev. asfaltera. 

b) Nya orienteringskyltar till området är snart klara för tillverkning. Andreas har 
med och visar hur det är tänkt. Styrelsen kommer med sista invändningar innan 
de beställs. 

c) De permanenta guppen skall utvärderas, Linn och Andreas hör med områdena 
som har de permanenta guppen. Detta för att se om vi skall sätta flera permanenta 
eller om det är bättre med de flyttbara. 

d) Område J har fått och satt upp ytterligare fartgupp. 
e) Kontakt skall tas med Farmartjänst om den före detta gräsplanen på område N. 
f) En tuja utanför fastighet R101 är i väldigt dåligt skick. Styrelsen godkänner 

borttagning av denna. 
 

Avbrott i fibernätet 
Den 11–12 juni kommer Trollhättans energi byta delar i fiberanläggningen. 
Under arbetet kommer det uppstå 1–3 kortare avbrott under antingen tisdagen 
eller onsdagen. Detta gör att både tv och övriga tjänster kommer att påverkas. 
 

§ 59 Administration 

Styrelsen har erhållit registerutdrag från lantmäteriet på samtliga fastighetsägare, då 
ej alla ägarförändringar inkommit till styrelsen. 
 

§ 60 Övriga frågor 
En från kommunen har talat med en styrelsemedlem och understryker vikten av att 
ha bygglov innan man ändra fasadfärg på sin fastighet. Vid frågor om detta vänligen 
vänd er till kommunen. 
 

§ 61 Nästa styrelsemöte 
Tisdagen den 13 augusti 2019, kl. 19:00-21:00. Extra möte sker vid behov. 
 

§ 62 Mötet avslutas 
 

Vid protokollet  Justerat 
   

   Linn Olsson 

Sekreterare  
 Peter Karlsson 

Ordförande 

 

(Inga bilagor) 


