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Protokoll för styrelsemöte 2020-04-21 
 

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  Anslöt vid § 48 

 
§ 43 Dagordning 

Dagordningen för dagens möte godkänns. Dagens möte hölls via videolänk då vi vill 
i möjligaste mån undvika fysiska möten pga. COVID-19. 
 

§ 44 Föregående protokoll 
Protokoll Nr 3, 2020-03-17 godkändes. 
 

§ 45 Medlemsförändringar 
Inga kända medlemsförändringar. 
 

§ 46 Ekonomi 
Små kostnader för olika saker under städdagen t.ex. containrar, bark, jord, penslar 
mm. Detta helt enligt budget. Ekonomin är i balans. 
 

§ 47 Städdagen 2020-04-04 
Nu har vårstäddagen varit och deltagandet var 90% (se tabellen nedan). Årets vårstäd 
blev såklart lite annorlunda med tanke på covid-19, men de flesta gjorde det bästa av 
situationen. Inför städdagen blev det tidsbrist och rundvandring med 
kontaktombuden hanns ej med. Till nästa städdag kommer arbetet med 
kontaktombuden starta tidigare. 
 

Omr Närvarande 
Fått/gjort 
uppgifter Riskgrupp Summa Frånvarande Antal % 

B 7 2 1 10   10 100% 
C 2     2 8 10 20% 
D 5   2 7   7 100% 
E1 4   4 8   8 100% 
E2 6 2 2 10   10 100% 
F 10     10 3 13 77% 
G 8   2 10   10 100% 
H 5 1   6   6 100% 
I 6 2 1 9 2 11 82% 
J 5 2   7   7 100% 
K 12   2 14   14 100% 
L  8  1  1 10   10 100% 
M 8     8   8 100% 
N 7   3 10 1 11 91% 
O 7     7   7 100% 

 100 10 18 128 14 142 90% 
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§ 48 Byggnader och rekreationsytor 
 Då frågan om renovering av garage/carportar är mycket omfattande, kommer 

delar av styrelsen genomföra ett möte med rundvandring den 27/4 för att 
diskutera framtida garage/carportar renoveringar. Det kommer även 
diskuteras förslag inför kommande stämma (ev. extrastämma till hösten) om 
hur vi skall göra med samtliga garageportar som idag ägs av varje medlem. 
 
 
Är du i funderingar på att byta din garageport? Vi i styrelsen rekommenderar 
att ni avvakta med det tills efter att beslut i garageportsfrågan har fattats. 
 
 

 Målning av samtliga garage/carportar kommer snart behöva göras. Styrelsen 
föreslår att medlemmarna går ihop på de garage/carportar som man har och 
målar tillsammans. Förslagsvis att föreningen har en ”målarvecka” då varje 
enskild medlem kan måla vilken dag och tid som önskas. Mer information 
och upplägg kommer framöver. 

 Angående elbilsladdning i området har vi fått ett förslag från Sjöstad där det 
skulle gå att anlägga en eller två utomhusplatser. De måste ligga nära en 
elcentral med rätt matning eller nära en transformatorbyggnad då ny matning 
kostar mycket pengar. 

 Vi har fått monterat en belysningsarmatur vid byggnad 16 vid garageplats 
101/102 för utvärdering. Blir det lyckat är planen att montera dessa armaturer 
på alla garagebyggnader (efter renoveringsarbetet). 

 Gräsklipparen som varit trasig och som skulle ersättas har nu Daniel lyckats 
laga, någon ny kommer därför ej behöva köpas in. 

 Grästrimmern som länge varit försvunnen har nu dykt upp i förrådet igen. 

 Basketkorgar kommer att beställas till tennisplanen. Farmartjänst kommer 
och sätter upp dessa. Farmartjänst bygger även på mer stängsel på ena sidan 
så att bollarna ej skall kunna skjutas över. 

 Lekplats H: Området H har börjat rusta upp sin lekplats vilket är mycket 
positivt. Styrelsen kommer att anlita Farmartjänst som kommer och tar bort 
sanden för att lägga jord inför sådd. Boende önskar buskar och träd vilket 
styrelsen godkänner och budgeterar 2–3 tusen kronor för det. De önskar även 
en bänk vilket styrelsen också godkänner och kommer att beställa. 
Styrelseledamot Daniel är kontaktperson för projektet. 

 Lekplats K: Område K har lämnat in ett förslag om att förstora sandlådan, 
lägga plattor runt sandlådan, samt bygga en trappsoffa. Styrelsen godkänner 
förslaget och skall försöka samordna markarbetet med område H. 

 Lekplats B: Önskar att byta överliggare till staketet och styrelsen godkänner 
detta. Påfyllnad av sand kommer att ses över och köpas in samtidigt med 
andra områden.  

 Sittdelen och repet på linbanan är utbytt till nytt. 

 Styrelsen beslutar att vi skall prova att köpa in tjänsten att besiktiga våra 
lekplatser från ett företag. 

OBS! 
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§ 49 Anläggningar och utemiljö 
 Det sista hålet vid infarten till Rattgatan kommer fyllas med kallasfalt i 

väntan på den riktiga asfalteringen. 

 Asfaltering av gångvägen i område O avvaktas tills nästa år pga. ombyggnad. 

 Stubbfräsning kommer beställas, inventering av stubbar i områdets kommer 
att göras inom kort. 

 Trädfällning: Ny rutin kommer att införas för att grannar runt träden skall 
vara överens om borttagning och ev. återplantering. Camilla tar fram en sådan 
rutin. 

 Önskemål om nedtagning av rönnar mellan E1 och E2 samt återplantering. 
Styrelsen godkänner nertagning samt återplantering för ca 2000 kr, så fort 
samtliga grannar skrivit på och är överens. 

 Styrelsen beslutar att vi skall ta in en arborist som går igenom samtliga av 
samfällighetens träd för utvärdering. Vilka träd som behöver beskäras, tas ned 
eller låta vara. Detta för att skapa en helhetsbild över området. Yvonne och 
Camilla sammanställer en förnyelseplan. 

 Nu kommer våren och med det kommer fler fåglar. Var då uppmärksamma på 
att ej överfylla soptunnorna då fåglarna gärna kastar ut soporna på gatan. 
Fråga hellre en granne om att få låna lite plats. 

 Att tvätta bilar inom området är inte tillåtet. Använd de tvättanläggningar som 
är avsedda för detta. För ytterligare information se Vänersborgs kommuns 
hemsida (under miljö och hälsa). 

 E2 har önskat om att få jord och blommor till sina blomlådor. Styrelsen 
godkänner detta. 

 Kontaktombudet i område C har skickat in önskemål om att få avsäga sig 
kontaktombudsansvaret. Styrelsen uppmanar områdena att själva komma 
överens och utse kontaktombud. Normalt fungerar detta bra. Styrelsen 
kommer att kalla alla boende i område C för att diskutera vad det innebär att 
bo i en samfällighet som våran. Kontaktombudsansvariga i styrelsen 
undersöker ett lämpligt datum och kallar de boende. 

 
 
Som vanligt såhär års får vi påminna om att husbilar/husvagnar ej är tillåtna på 
parkeringsplatserna eller på andra platser inom området! Tråkigt att det varje år 
ignoreras. Skyltar kommer att sättas upp och även andra åtgärder för problemet 
diskuteras. 
 
 

§ 50 Administration 
 Gå gärna med i Facebookgruppen ”Västra Mariedals Samfällighet” som 

numera sköts av styrelsen. Vid problem med inträde i gruppen eller problem 
med att få styrelseprotokollen, hör av er till sekreterare Linn Arthursson eller 
till styrelsen. 

OBS! 
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 Diskussion fördes om att skapa ett digitalt forum för styrelsearbete. Det 

skulle underlätta administrationen och även skapa bättre förutsättningar för 
nya ledamöter att ta över styrelsearbetet i framtiden. 

 
§ 51 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 

§ 52 Nästa styrelsemöte 
Tisdagen den 12 maj 2020, kl. 19:00-21:00. 
 

§ 53 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Linn Arthursson 
Sekreterare  

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
(Inga bilagor) 
 


