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Protokoll för styrelsemöte 2020-02-25 
 

Namn  Närv Frånv  

Peter Karlsson Ordförande X   

Staffan Hummerhielm Kassör / Vice ordförande X   

Linn Arthursson Sekreterare X   

Yvonne Ihlbom Ledamot X   

Camilla Karlsson Nygren Ledamot X   

Andreas Nitschke Ledamot X   

Daniel Axzell Ledamot X   

Felix Lensing Suppleant X   

Andreas Bergström Suppleant  X  

 
§ 20 Dagordning 

Dagordningen för dagens möte godkänns. 
 

§ 21 Gestaltningsplan 
Katarina Frändberg och Emmelie Kjellström från Vänersborgs 
kommun var inplanerat att informera oss om arbetet med gestaltningsplanen för 
området. De behöver dock ytterligare tid att sammanställa ett utkast att presentera för 
oss så kvällens möte blev inställt. 
 

§ 22 Föregående protokoll 
Protokoll Nr 1, 2020-01-23 godkändes. 
 

§ 23 Medlemsförändringar 
T 136 har fått nya ägare 2020-02-17, Maria och Ulf Mossberg. Välkomna! 
 

§ 24 Ekonomi 
Inga oförutsedda utgifter. Ekonomin i föreningen är stabil och inom budget.  
Camilla har inhandlat kallasfalt för lagning av väg. 
 

§ 25 Byggnader och rekreationsytor 
 Renovering av garage/carportar: 

Andreas N har varit i kontakt med Sören Johansson på S-konsulten. Vi 
behöver få hjälp med att besiktiga samtliga garage och carportar så att vi i 
styrelsen kan få en bra översyn och kan lägga upp en åtgärdsplan för 
renovering. Datum för besiktning kommer att komma inom kort för att då 
behöva få tillgång till samtliga garage. Nycklar kan lämnas till styrelsen ifall 
man ej är hemma under utsatt dag. Mer information kommer. 

 Stolparna i carport i område C, är fortfarande inte målade efter flertalet 
påtryckningar. Målningen får ske på nästkommande städdag. 

 Det har blivit skador på kortsidan av garage 49–69 vid taxiplan 1. Det skedde 
när containrarna togs bort. Camilla kontaktar företaget. Styrelsen undersöker 
om det endast behövs målas eller om ytterligare åtgärder behövs. 

 Lekplats i område H:  
Camilla och Yvonne kommer att ta kontakt med kontaktombudet i området 
för att få en bättre överblick vad som behövs inhandlas för material, vad 
området kan göra själva och vad som kommer behövas lägga på entreprenad. 
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 Andreas N pratar med Sjöstads vad det skulle kosta att sätta upp flera 

gatubelysningar i området. Andreas frågar då samtidigt vad det ungefär skulle 
kosta med bättre belysningar på garagen/carportarna. Styrelsen kommer 
inventera vart det skulle finnas behov av mer belysning i området. 

 KONTAKTOMBUD!  
Blanketten med förbättringsförslag, önskemål till städdagen för områdena 
skall vara inlämnade senast den 15 mars.  Antingen via mail eller i styrelsens 
brevlåda (utanför styrelserummet). 

 
§ 26 Anläggningar och utemiljö 

 Trädfällning av beslutade träd kommer att ske tidigast i mitten av mars. 
Företaget väntar på en speciell maskin för att klara av arbetet. 

 Hålen vid infarten till Rattgatan kommer att fyllas i inom kort med kallasfalt. 
Infarten kommer då ha begränsad framkomlighet under ett par dygn medan 
asfalten härdar. Koner kommer att sättas ut för markering. Tänk även på att 
köra förbi med största försiktighet då de som arbetar med det gärna vill 
komma hem helskinnade. 

 Det står minst 4 avställda bilar på samfällighetens parkeringar. Detta är ej 
tillåtet så flytta dessa snarast. Det kommer ofta in klagomål att det finns för 
lite parkeringsplatser, det är viktigt att vi hjälps åt att använda 
parkeringsplatserna till det som dom är planerade för. 

 Andreas N kommer med förslaget om att sätta upp basketkorgar på 
långsidorna på tennisplanen. Styrelsen är positiv till detta och Andreas N skall 
undersöka hur det skall kunna genomföras. Andreas föreslår även om inköp 
av hockeymål för att också ha att spela på halvplan, beslut tas vid ett senare 
möte. 

 
§ 27 Administration 

 Kontaktombudsträffarna verkade vara mycket uppskattat av kontaktombuden. 
Bra uppslutning. 

 Styrelsen beslutade se över möjligheten till ägarskap av Facebooksidan. 
 En inventering kommer att ske av föreningens trädgårdsmaskiner. 
 Styrelsen beslutar att köpa in en ny gräsklippare då en är trasig. 

 
§ 28 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 

§ 29 Nästa styrelsemöte 
Tisdagen den 17 mars 2020, kl. 19:00-21:00. 
 

§ 30 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet  Justerat 
   

Linn Arthursson 
Sekreterare  

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
(Inga bilagor) 


