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Protokoll för styrelsemöte 2014-10-06 
 

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  

 
 
§ 74 Dagordning 

Godkändes. 
  

§ 75 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 7, 2014-09-01 godkändes. 
 

§ 76 Medlemsförändringar 
Rattgatan 49 (2014-09-26), Marcus Hansson & Evelina Holmberg. 
 
Välkomna till Västra Mariedal! 
Styrelsen för Västra Mariedals Samfällighetsförening vill hälsa er välkomna till vårt 
område. Vi hoppas att 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. 
 

§ 77 Ekonomi 
För att få bästa avkastning på föreningens likviditet har vi amorterat ett lån med 140 000 kr 
och placerat 1000 000 kr på fasträntekonton med olika bindningstider. 
Upprättande av årets bokslut pågår och nästa års budget kommer att diskuteras på nästa 
styrelsemöte. 
 

§ 78 Status ansvarsområde 1 
• Rutschkanan på område D är nu på plats. Styrelsemedlemmar har monterat den och 

därmed besparat medlemmarna en kostnad. Den är även säkerhetsbesiktigad. 

• Farmartjänst har utfört arbetet med borttagning av fundament samt förankring av 
stockar på lekplats F samt monterat ny stolpe med vägskyltar på taxiplats 3. 

• Styrelsen diskuterade nyttan kontra kostnaden av att införskaffa ny förrådsbyggnad. 
Frågan bordlades till nästa styrelsemöte då en styrelsemedlem som tagit fram 
mycket information var frånvarande vid detta tillfälle. 

• Nytt skissat förslag från medlem har kommit in angående upprustning av lekplats i 
område M. Styrelsen kan godta förslaget förutom det önskade lekhuset. Områdets 
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när-lekplatser bör hålla likartad standard och vi har rustat upp de tidigare när-
lekplatserna till en kostnad av ca 20 000 kr. Då är arbetet utfört ideellt. 

• Vattenavläsningen den 30 september 2014 är klar. En tydlig minskning har 
konstaterats efter byte av föreningens huvudmätare. En dränkpump kommer köpas 
in till en kostnad av ca 1.200 kr för att användas vid ev. vattensamling i brunnen 
där huvudmätarna är placerade. 

§ 79 Status ansvarsområde 2 
• Förslag på nytt TV-avtal där servicedelen ingår har erhållits från Yngves Dialekt. 

Styrelsen beslutade godkänna avtalet efter att några justeringar gjorts. 

• Ett antal träd i området kommer att fällas innan städdagen. En styrelsemedlem med 
goda kunskaper i trädfällning utför arbetet ideellt. 

• Offerter angående snöröjning- och sandning inför kommande säsong har inkommit 
från tre entreprenörer. Styrelsen beslutade efter granskning av offerterna att ge 
uppdraget till Farmartjänst. 

§ 80 Övriga frågor 
• Påminner om städdagen den 8 november. Fyra containrar är beställda med 

placering, en på vardera taxiplats 1, 3, 4 och 5. 

• Vi kommer att lägga in namnen på kontaktombuden för varje aktuellt år på vår 
hemsida. 

• Till alla hundägare!  För alla i området boendes trevnad – Ta upp hundbajset 
efter din hund. 

• Sly och högt gräs som växte utmed Raststigen har sågats och klippts bort. 

• Önskemål från medlem, att göra infarten från ”stora” Tegelbruksvägen mer 
välkomnande och snygg, har inkommit. Styrelsen ber medlemmen komma med 
förslag. Vi kontaktar Vänersborgs kommun som äger del av marken. 

• Samfällighetsföreningen saknar kompletta ritningar över avloppsnätet och 
vattenledningsnätet. Staffan kontaktar Vänersborgs kommun om det kan finnas 
någon situationsplan eller dylikt hos dem. 

§ 81 Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 3 november 2014, kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
 

§ 82 Mötet avslutas 
 
 Vid protokollet Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
 (Inga bilagor) 
 


