
 

Västra Mariedals 

Samfällighetsförening 

PROTOKOLL Styrelsemöte Nr 7 

 2013  

 sid 1(3) 
    

 

    

Adress sekreterare: Adress kassör: Organisationsnummer: E-post: 

c/o Solveig Larsson c/o Staffan Hummerhielm 716409-6559 styrelsen@vastramariedal.se 

Tegelbruksvägen 152 Tegelbruksvägen 200 Bankgiro: Hemsida: 

462 55 Vänersborg 462 55 Vänersborg 230-6330 www.vastramariedal.se 
 

Protokoll för styrelsemöte 2013-08-19 
 

Namn  Närv Frånv Tjänstg 

Peter Karlsson Ordförande X   

Per-Olof Irvestam Vice ordförande X   

Staffan Hummerhielm Kassör X   

Solveig Larsson Sekreterare X   
Roland Strid 
 

Ledamot X   

Tore Andersson Ledamot X   

Klaus Wollny Ledamot X   

Kerstin Östlund Suppleant X   

Hilda Bogaert Suppleant  X  

 
§ 73 Dagordning 

Godkändes 
 

§ 74 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 6. 2013-06-03 godkändes. 
 

§ 75 Medlemsändringar 
Ronny o Ulrika Kjaer, Rattgatan 31 (område F). 
 
Välkomna till Västra Mariedal! 
Styrelsen för Västra Mariedals Samfällighetsförening vill hälsa er välkomna till vårt 
område. Vi hoppas ni skall trivas med området och föreningen. 
 
Nu ingår ni automatiskt som medlemmar i vår samfällighetsförening, som är en ideell 
förening där medlemmen bidrar med eget arbete på de gemensamt ägda områdena och 
byggnaderna. 
 

§ 76 Ekonomi 
Kassören informerade övriga styrelsen hur den ekonomiska situationen ser ut efter 
räkenskapsårets 11 månader. Föreningens ekonomi ser väldigt bra ut. Vid senaste 
betalningsperioden blev alla fakturor betalda och inga påminnelser behövde delas ut. 
 

§ 77 Status ansvarsområde 1 
Arbetet med att rusta upp styrelserummet och intill liggande förråd är i stort sett klart. 
Styrelsemedlemmar som utfört arbetet ideellt har på detta sätt sparat uppskattningsvis cirka 
50 000 kr för föreningens medlemmar. Det kan löna sig att alla medlemmar (som kan) 
ställer upp ibland när det behövs. Det sparar mycket pengar! 
 
Boulebanan och angränsande ytor (som denna säsong sköts av område H) är inte skötta på 
ett tillfredställande sätt. Kontaktombudet ser till att ytorna snyggas till snarast.  
 
I område L och M är lekplatserna inte tillfredställande skötta. Respektive kontaktombud tar 
initiativ till att städning görs snarast. 
 
Lekplatsen i område E1 är färdigställd. Någon/några lekredskap önskas till denna lekplats. 
Fjädergungor kommer att köpas in till lekplatserna i område E1 och E2. 
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Vattenmätare 
Styrelsen har börjat bereda ärendet med byte av vattenmätare. Ansvarsområde 1 
undersöker vilka möjligheter och eventuella lösningar som kan passa våra behov. 
Offertförfrågan skickas ut till ett antal VVS-firmor så vi kan jämföra kostnader.  
Vänersborgs kommun har planer på att byta sina tre mätare (inkommande vatten) under 
2013-2014. 
 

§ 78 Status ansvarsområde 2 
Ny upphandling genomförs för snöröjning och halkbekämpning. Offertförfrågan skickas ut 
till några företag avseende 1 respektive 3-årskontrakt.  
 
TV/Fiber 

Information till medlemmarna kommer att sammanställas och ingå i informationsmaterielet 
som styrelsen sammanställer. Hemsidan kommer också att uppdateras med ny information. 
 
Viktigt att tänka på är att dra ur sladdarna till kundenheten vid befarat åskväder. 
Kundenheten kan bli förstörd av eventuella blixtnedslag. 
 

§ 79 Övriga frågor 
a) Skadegörelse 
Två fall av skadegörelse har föreningen råkat ut för under sommaren. Stolpe med 
trafikskyltar vid taxiplan 1 blev nedkörd och cykelhindret mot Rattgatan blev förstört. 
Båda fallen polisanmäldes. Trafikskylten är lagad. Nytt cykelhinder kommer att köpas in 
och sättas upp. Det är olyckligt att vi drabbas av sådana kostnader. 
 
b) Förfrågan att få spola tennisplanen vintertid  
Förfrågan att få spola vatten till is på tennisplanen vintertid inkom från medlem. 
Medlemmen utför arbetet med att anlägga is då vädret tillåter. 
Styrelsen godkände spolning av tennisplanen och kommer att se över utrustningen. 
Bra initiativ tycker styrelsen. 
 
c) Försäkringsfrågor 
Kassören undersöker om någon representant från vårt försäkringsbolag kan gå igenom 
nuvarande försäkringsvillkor med styrelsen samt se över vad föreningen eventuellt behöver 
lägga till. 
 
d) Informationsmateriel & ordningsregler 
Framtagande av informationsmateriel och regler är under arbete.  
 
e) Kontaktombud 
Kontaktombudspärmarna kommer att ses över och vid behov uppdateras. 
 
f) Dränering i område L 
Ansvariga ser över vad som behöver göras samt tar in prisuppgifter för utförande av 
arbetet. 
 

§ 80 Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 16 september 2013, kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
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§ 81 Mötet avslutas 
 
 Vid protokollet Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
Bilagor: Balans- och resultatrapporter (utskrift 2013-08-18). 
 


