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Protokoll för styrelsemöte 2019-08-13 
 

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  

 
§ 63 Dagordning 

Godkändes. 
 

§ 64 Föregående protokoll 
Styrelsemöte Nr 5, 2019-06-04 godkändes. 
 

§ 65 Styrelsebeslut under sommaruppehållet 
Redovisning av de två styrelsebeslut som genomfördes via e-post under 
sommaruppehållet. Besluten är fattade i enighet. 
 
2019-06-14 beslutade styrelsen att bevilja nedtagning av ett halvdött träd mellan 
Tegelbruksvägen 170, 172 och parkeringen. Ingen återplantering bedöms nödvändig 
inom den närmaste tiden. De boende ombesörjer nedtagning och bortforsling av 
trädet. 
 
2019-07-20 beslutade styrelsen att tillstyrka den bygglovsansökan som Vänersborgs 
kommun skickat på remiss 2019-07-01 angående fastigheten ORION 142. Styrelsen 
har inga synpunkter mot att bygglov ges enligt ansökan. 
 

§ 66 Medlemsförändringar 
Inga nya förändringar har inkommit till styrelsen under sommaren. 
 

§ 67 Ekonomi 
Samtliga tidigare fakturor på samfällighetsavgiften är betalda.  
Samfällighetsföreningen har budgeterat för arbeten under 2019 som än ej har blivit 
utfört. De arbetena är: ny el för carportar (50 000 kr), ombyggnad av lekplats i 
område H (25 000 kr) samt asfaltering i området (100 000 kr). Pengarna som är 
budgeterade för dessa arbeten finns kvar. 
 

§ 68 Byggnader och rekreationsytor 
a) Nummerskyltar till garagen/carportarna har kommit. Monteras inom kort. 
b) Styrelsen har fortsatt kontakt med Vattenfall om framtidens elnät i 

garagen/parkeringarna, med tanke på elbilar. Samtal kommer att fortgå för att 
styrelsen skall få en uppfattning om vad som kommer krävas för att kunna ha 
elbilsladdning 
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c) Styrelsen har ej fått in några nya förslag till förändring söder om Raststigen. 

Styrelsen beslutade att inte fortsätta med något förändringsförslag och i stället 
invänta motioner till föreningsstämman från intresserade medlemmar. 

d) Veteranpoolen kommer att kontaktas för att få igång arbetet med att få de dåliga 
stolparna i garage 13–24 bytta. 

e) Ett förslag har inkommit om förnyelse av lekplats H. Styrelsen uppdrar åt de 
ansvariga ledamöter att utarbeta förslag för beslut på nästa styrelsemöte. 

f) Målning av stolparna i carport i område C är ännu ej utfört. Skall målas svart. 
Återigen påminner styrelsen boende i område C att göra detta. 

g) Fotbollsplanen sladdades i våras, resultatet blev tyvärr ej som förväntat då 
ogräset ej plockades upp av de områden som har ansvaret för fotbollsplanen. 
Nästa sladdning kommer ske i anslutning med höstens städdag. 

h) Samtliga lekplatser i området har nu fått upp skyltar med rökning förbjuden. Till 
protokollet bifogas ett informationsblad om rökförbudet. 

 
§ 69 Anläggningar och utemiljö 

a) Offerter för asfaltering av stig i område D och H kommer tas in. Vi kommer även 
beställa asfaltläggning i område I (där trädet utanför fastighet R103 skall tas ner) 
samt fylla igen hålet vid infarten till Rattgatan. 

b) För asfaltering av grusstigen bakom område D önskar styrelsen få in motion av 
de som vill att detta skall anläggas. Tills styrelsen fått in motion om det, kommer 
förslaget att bordläggas. 

c) Förslagen på nya orienteringskyltar till området justerades och är snart klara för 
tillverkning. 

d) De permanenta guppen skall utvärderas, Linn och Andreas hör med områdena 
som har de permanenta guppen. 

e) Kontakt skall tas med Farmartjänst om den före detta gräsplanen på område N 
och varför det ej blivit en äng. 

f) Trädet vid R103 skall tas bort. Ingen återplantering sker utan ytan asfalteras. 
g) Tujan utanför R101 är nu nedtagen med styrelsens godkännande. 
h) Vattenförbrukningen för kvartal 2 låg på 43,2 m3/dygn vilket får anses som 

normalt. 
 

§ 70 Administration 
Inför årsstämman kommer valberedningen att ta fram förslag på personer till 
styrelsen. Vill du bli en del av Västra Mariedals Samfällighetsförenings styrelse så 
hör av dig till valberedningen alternativt skriv till oss i styrelsen så förmedlar vi 
kontakten. 
 

§ 71 Övriga frågor 
Styrelsen har fått in ett mail angående att på något sätt dela på nyttjandet av vår 
tennisbana och på den asfaltsplan som ligger på Månen 3s område. Styrelsen har 
skickat mail till Månens styrelse för att hålla en dialog om detta. 
 
 
 

Vi ber åter igen kattägare att kolla över sandlådor och plocka upp 
efter era katter. Katter gör ifrån sig varje dag och detta gör 
snabbt att sandlådorna som är till för barn blir obrukbara om 
kattägare ej plockar upp! 

OBS! 
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§ 72 Nästa styrelsemöte 
Tisdagen den 10 september 2019, kl. 19:00-21:00. 
 

§ 73 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Linn Olsson 
Sekreterare  

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
 
Bilaga. 
Information till samtliga boende i området, ”RÖKFÖRBUD VID ENTRÉER OCH 
PÅ LEKPLATSER” (2019-08-13) 
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INFORMATION TILL SAMTLIGA BOENDE I OMRÅDET 
 
 

 
 
 

RÖKFÖRBUD PÅ LEKPLATSER 
 

Efter beslut av riksdagen är det från och med 1 juli 20191 förbjudet att röka 
på lekplatser. Förbjudet gäller även e-cigaretter och njutningsmedel, som till 
användningssättet motsvarar rökning. De nya reglerna syftar till att skapa fler 
rökfria miljöer där människor vistas. 
 
Förbudsskyltar är uppsatta vid lekplatserna och tennisbanan. Som boende i 
området ber vi er vänligen att respektera de nya reglerna. 
 
Det är vårt gemensamma ansvar att påtala om reglerna inte efterlevs. Det sker i 
första hand genom information och tillsägelser. I andra hand genom att kontakta 
polisen och få hjälp med avvisning av individen. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Styrelsen 

                                                 
1 Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 
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