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Protokoll för styrelsemöte 2013-11-18 
 

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  

 
§ 102 Dagordning 

Godkändes. 
 

§ 103 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 9, 2013-10-14 godkändes. 
 

§ 104 Medlemsändringar 
Inga ändringar att meddela. 
Lagfartsförteckning är beställd. 
 

§ 105 Ekonomi 
Kassören informerade styrelsen att räkenskapsåret 2012-10-01 – 2013-09-30 varit ett 
ekonomiskt positivt år. Kostnaderna för snöröjning och köpta byggtjänster blev billigare än 
budgeterade kostnader på grund av ”snöfattigare” vinter och mycket ideellt renoverings- 
arbete, en pluspost på ca 20 000 kr. 
 
Nytt el-avtal har tecknats med Elverket Vallentuna. 
 

§ 106 Status ansvarsområde 1 
Tre VVS-firmor har lämnat offerter på nya vattenmätare plus installation. Styrelsen 
granskar dessa för att se vilken offert som bäst stämmer överens med våra önskemål. 
Styrelsen beslutade att inte lägga fram förslag till stämman på fjärravläsning av mätare då 
kostnaden bedöms bli oförsvarbart hög kontra den ringa insats som genomförs av 
kontaktombuden och styrelsen en gång per år. 
 
Förfrågan från oss till Vänersborgs kommun att kontrollmäta de gamla vattenmätarna har 
gjorts men vi har inte fått något svar från dem ännu. 
 
Farmartjänst har dränerat ”gropen” i område L. I arbetet ingår även att de till våren fyller 
på matjord. Arbetet med att så gräs får vi sköta själva. 
 
Byssjan vid tennisplanen måste bytas ut. Beslut fattades om att hitta en lämplig 
förrådsbyggnad som ersättning till byssan. Ansvariga undersöker olika alternativ. 
 

§ 107 Status ansvarsområde 2 
Cykelhindret mot Rattgatan är på plats. 
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Kontaktombudspärmarna har setts över. De är i stort sett aktuella och tydliga.  Endast 
några justeringar behöver göras.  
 
Tilläggstavlor ”Ej moped”, som innebär att ingen mopedkörning inne i området är tillåten, 
har satts upp med placering på alla fem taxiplatserna i området. 
 
Slangarna som skall användas för spolning av is på tennisplanen finns numera förvarade i 
förrådet vid styrelserummet. Där finns även nätet som tillhör tennisplanen. 
 
Farthindren har tagits in för vinterförvaring.  
 

§ 108 Städdagen  
Hösstädningen löpte på bra. Det var stor uppslutning från medlemmarna i hela området. 
Det gällde även vid korvgrillningen där man samtalade, åt korv och syntes ha en trevlig 
stund tillsammans. 
 
Kontaktombuden hade fått en lista över arbetsuppgifter som behövde utföras i respektive 
kotaktområde. Mycket hanns med under städdagen innan regnet kom. Boulebanan rensades 
både i och utanför träramen med ett fint resultat som följd. Fotbollsplanen började snyggas 
till men blev inte färdig pga dåligt intresse från de kontaktområden som skulle hjälpa till 
med detta. Lövhögarna ligger kvar. Eventuellt behöver den ”sladdas” för att få bort ogräset 
samt att få den jämn. 
 
Andreas Johansson har kontrollerat våra lekplatser och upprättat protokoll över olika saker 
som behöver åtgärdas. De anmärkningar som fanns har åtgärdats. 
 
Område L lämnade en skiss och förslag på hur man kan förbättra och snygga till lekplatsen 
vid taxiplan 4. En beräknad kostnad om högst 20 000 kr och mycket ideellt arbete. 
Styrelsen godkänner förslaget. Dock skall placering av fjädergunga kontrolleras av 
styrelsen innan montering. 
 
Område M har inte lämnat något förslag på lekplatsen ännu. 
 
OBS! 
Vid allt arbete som utförs för samfällighetens räkning skall godkänd skyddsutrustning 
användas! Utrustningen skall vara anpassad och godkänd för den aktuella verksamheten. 
 

§ 109 Medlemsförfrågan 
Arbetet med att hitta lämplig ny rutschkana och placeringen av denna fortsätter. 
 
Medlem har hör av sig om att det står avställda fordon och tar plats på våra 
parkeringsplatser. Styrelsen uppmanar ägarna att ställa in dessa i sina garage/carportar 
för att öka tillgängligheten på lediga platser. 
 

§ 110 Inför föreningsstämman 2014-01-22 
Ordföranden och övriga i styrelsen är i full färd med att inhämta och sammanställa 
handlingar som skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet. De 
senaste åren har handlingarn sammanställts i ett snyggt dokument som alla medlemmar 
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tar med till stämman. Påminnelse kommer att delas ut strax innan mötet enligt beslut 
från föregående stämma. 
 

§ 111 Övriga frågor 
Styrelsen har stämt möte med en representant från Länsförsäkringar den 4 december 2013. 
Vi kommer att se över vad som ingår i nuvarande tecknad försäkring och om föreningen 
behöver ändra- och/eller lägga till försäkringsvillkor samt kostnader för eventuella 
ändringar. 
 
Nyckelkvittenser avseende nytt lås och tillhörande nycklar på dörren till styrelserummet, 
har upprättats. 
 
Styrelsen beslutade att köpa in en till röjsåg till föreningen. 
 

§ 112 Nästa styrelsemöte 
Onsdagen den 4 december 2013 kl. 18:00-21:00 i styrelserummet. 
Möte med information om våra försäkringar med representant från Länsförsäkringar. 
 
Måndagen den 16 december 2013, kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
 

§ 113 Mötet avslutas 
 
 Vid protokollet Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
(Inga bilagor) 


