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Protokoll för styrelsemöte 2019-12-17 
 

Namn  Närv Frånv  

Peter Karlsson Ordförande X   

Staffan Hummerhielm Kassör / Vice ordförande X   

Linn Arthursson (fd. Olsson) Sekreterare  X  

P-O Irvestam Ledamot X   

Yvonne Ihlbom Ledamot X   

Andreas Bergström Ledamot  X  

Camilla Karlsson Nygren Ledamot X   

Robert Andersson Suppleant  X  

 
§ 108 Dagordning 

Dagordning godkändes. Då Linn inte var närvarande valdes Camilla till dagens 
sekreterare. 
 

§ 109 Föregående protokoll 
Styrelsemöte Nr 9, 2019-11-12 godkändes. 
 

§ 110 Medlemsförändringar 
Inga förändringar har inkommit till styrelsen. 
 

§ 111 Ekonomi 
Det ekonomiska läget för samfälligheten är stabilt. Kvartalsfakturorna är utdelade 
och innehåller slutbeloppet på hushållets årsförbrukning av vatten. Sista 
inbetalningsdag är 2019-12-31. 
 

§ 112 Föreningsstämman 2020-01-21 
 Styrelsen förberedde underlaget till föreningens årsstämma. 
 Valberedningen har gjort ett gott jobb med att hitta intresserade till styrelsen. 

Dock skulle det behövas några som är intresserade av att vara med i 
valberedningen. Är du intresserad? Kontakta någon i styrelsen eller skicka 
oss ett mail! 

 Kallelsen till stämman delas inom kort ut till hushållen. 
Vänligen notera att stämman i år infaller på en tisdag. 
 

§ 113 Byggnader och rekreationsytor 
 Arbetet med att sätta upp nummerskyltarna går inte framåt så fort som tänkt, 

men snart kommer alla garage och carports ha de nya skyltarna uppsatta. 
 

§ 114 Anläggningar och utemiljö 
 Områdets nya orienteringsskyltar har levererats till styrelsen och väntar nu på 

att bli uppsatta. 
 Utmärkning av de fasta farthindren har inte genomförts än men kommer 

göras inom det snaraste. 
 Camilla har träffat Farmartjänst gällande ängen och fått förslaget att vi i 

senare delen av maj ska prova att harva upp marken för att sedan så nya 
ängsfrön och därefter blanda jorden och fröna innan vi väljer att lägga på ny  
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jord. Styrelsen beslutar att Camilla återkopplar till Farmartjänst och be om en 
ny översyn av ängsmarken när det är ljusare på dagen för att få en klarare syn 
på hur marken är. 

 Camilla har även fått kontakt med Farmartjänst gällande trädfällning på 
området. Dock har det inte blivit bestämt något datum för när detta kommer 
att ske. Styrelsen beslutar att om det går att återanvända några av stammarna 
från de träd som fälls, skall dessa göras till bänkar vid samfällighetens 
grillplats och som klätterredskap på områdets stora lekplats. 

 Notera att farthindren måste tas in innan snön kommer! Varje områdes 
kontaktombud är ansvarig för att hindren i ens område tas bort. 

 Medlemmar ur styrelsen kommer inom det snaraste att placera ut snökäppar i 
området. 

 
§ 115 Administration 

 2019-11-28 träffade styrelsen stadsarkitekt Katarina och byggnadsplanerare 
Emmelie från Vänersborgs kommun för ett uppstartsmöte gällande ett 
gestaltningsprogram för området. De berättade att området en gång i tiden 
vunnit arkitekturpris för hur det är uppbyggt gällande hur huskropparna ligger 
i förhållande till varandra och att det är ett område som är unikt för sitt slag, 
och om vad ett gestaltningsprogram för området skulle kunna innebära och att 
det exempelvis skulle underlätta vid ansökning om bygglov eller att det i 
vissa fall inte ens skulle behövas bygglov för att genomföra vissa ändringar. 
Tillsammans bollade vi tankar med varandra som Emma och Katarina skulle 
använda som grund till ett förslag. Detta förslag kommer presenteras på 
årsstämman och då kommer vi boende i området få vara delaktiga i hur 
gestaltningsprogrammet i slutändan kommer författas. 

 28–30 januari 2020 är det dags för de nya kontaktombuden att komma på 
kontaktombudsinformation i styrelserummet. Styrelsen påminner de 
nuvarande kontaktombuden om att ta kontakt med den granne som ska ta 
över kontaktombudsrollen om när bytet sker. 

 
§ 116 Övriga frågor 

 En gräsröjare saknas fortfarande. Om någon vet var den är, vänligen lämna 
tillbaka den alternativ kontakta styrelsen. 

 
§ 117 Nästa styrelsemöte 

Kallelse till konstituerande styrelsemöte. 
Torsdagen den 23 januari 2020, kl. 19:00-21:00. 
 

§ 118 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Camilla Karlsson Nygren 
Sekreterare  

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
(Inga bilagor) 
 


