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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 2014-03-10 
 

Namn  Närv Frånv Tjänstg 

Peter Karlsson Ordförande X   

Roland Strid Vice ordförande X   

Staffan Hummerhielm Kassör X   

Solveig Larsson Sekreterare X   
Per-Olof Irvestam 
 

Ledamot X   

Tore Andersson Ledamot  X  

Björn Siggelkow Ledamot X   

Kerstin Östlund Suppleant X  X 

Hilda Bogaert Suppleant  X  

 
§ 27 Dagordning 

Godkändes. 
 

§ 28 Genomgång med revisorerna 
Punkten bordlades ytterligare en månad till mötet den 14 april 2014 då ingen av 
revisorerna var närvarande vid detta möte. 
 

§ 29 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 2, 2014-02-10 godkändes. 
 

§ 30 Medlemsförändringar 
Inga medlemsförändringar att meddela. 
 

§ 31 Ekonomi 
Kassören informerade att föreningens ekonomi är god. På utgiftssidan är det 
snöröjning/sandning som vid den här årstiden kan kosta pengar men hittills är vi uppe i ca 
44.000 kr. En förhållandevis låg kostnad jämfört med några tidigare vintrar då summan var 
betydligt högre. 

 
§ 32 Status ansvarsområde 1 

• Rör-Anders kommer att påbörja bytet av vattenmätarna inom kort. Alla 
fastighetsägare får ett informationsblad i brevlådan där Rör-Anders meddelar när de 
vill komma till dig. De kommer att dela ut informationsbladet kvartersvis och 
också utföra arbetet ett kvarter i taget. 

• Från föregående möte.        
(Förslag från medlem att eventuellt sälja trasiga gamla gräsklippare till någon som 

renoverar dem och att vi kan köpa tillbaka dem för en lite högre summa än den 

sålds för. P-O skulle tala med vår maskinskötare hur han ställer sig till detta.) 
P-O kontaktade Daniel som menade att det kunde bli många timmars arbete på 
större renoveringar, samt att det nog inte är tänkt att denna uppgift skall ingå i hans 
roll som maskinskötare. Styrelsen beslöt att prova medlemmens förslag. 

• Styrelsen anser att färgen på alla garageportar skall vara svarta. Detta för att få en 
fin exteriör. 
Kontrollera gärna din garageports upphängningsanordning. Flera medlemmar har 
haft problem med att ”armarna” på var sida porten, som själva porten går upp i när 
man öppnar den, har gått av.    
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• OBS! Datum för vårens STÄDDAG har ändrats till den 
10:e maj 2014. 

 
§ 33 Status ansvarsområde 2 

• Farmartjänst kommer med maskiner sopa bort gruset på våra gator i området under 
första eller andra veckan i april. Vi sopar för hand ut gruset som ligger i kanterna ut 
på vägbanan. Tänk bara på att inte sopa ihop det i strängar för då har maskin svårt 
att få upp det. 

• Uppdateringar av handlingar i alla kontaktombudspärmar är nu utfört. 
• Vid kontakt med Yngves framkom det att de håller på att förhandla fram lite 

fördelaktigare priser för transmissionen av basutbudet i stadsnätet. En sänkning 
som vi också kan komma att få ta del av framöver.  

 
§ 34 Övriga frågor 

• Den gamla byssjan som står uppställd vid tennisplanen skall forslas bort. Kontakt 
tas med någon som kan utföra jobbet. 

•  Nytt förråd skall köpas in. 
• Påminnelselappen för felparkering i området finns på hemsidan www.vastramariedal.se 

under rubriken <Om samfälligheten –Trafik> där ser du (Parkeringslapp.pdf)  klicka fram 
den och skriv ut några exemplar som du kan använda på felparkerade fordon i området. 
 

§ 35 Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 14 april 2014, kl. 19:00-21:00. 
 

§ 36 Mötet avslutas 
 
 Vid protokollet Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
          
Bilagor: 
1. Balans- och resultaträkning  
2. Parkeringslapp  


