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Protokoll för styrelsemöte 2015-03-02 
 

Namn  Närv Frånv Tjänstg 

Peter Karlsson Ordförande X   

Per-Olof Irvestam V. ordförande X   

Staffan Hummerhielm Kassör X   

Solveig Larsson Sekreterare X   
Roland Strid 
 

Ledamot X   

Tore Andersson Ledamot X   

Björn Siggelkow Ledamot X   

Kerstin Östlund Suppleant X   

Katarina Chmaj Suppleant  X  

 
§ 27 Dagordning 

Godkändes. 
 

§ 28 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 2, 2015-02-02 godkändes. 
 

§ 29 Medlemsförändringar 
Sladjana och Dalibor Siric Rattgatan 33. 
 
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. 
 
OBS! All flyttanmälan måste ske till styrelsen då avstämning mot fastighetsägarregistret 
endast görs en gång per år. Söktjänster på nätet anger inte lagfartsägare längre. Skicka ett 
mail till styrelsens e-post med uppgifter om fastighet, nya och gamla lagfartsinnehavare 
(och gärna även nya boende i fastigheten) och datum för lagfartsändring (inflyttning). 
 

§ 30 Ekonomi 
På den ekonomiska sidan är det för tillfället små utlägg i form av löpande utgifter. Till 
snöskottning och sandning har vi använt ca 15.000 kr av budgeterade 75.000 kr. 
Kostnaderna för kabel-TV (serviceavtal och det analoga TV-standardutbudet) har i år 
sänkts från 445 kr till 390 kr per kvartal och hushåll. Fakturan för andra kvartalet delas ut i 
dagarna och ska vara betald senast 2015-03-31.  
 

§ 31 Utemiljö 
• Styrelsen har sänt ett antal frågor gällande parkering och trafik i- och omkring vårt 

område till Vänersborgs kommun. Svar har inkommit. Vi har sänt nya frågor och 
önskar förtydligande av de tidigare svaren. 

• En skrivelse om önskemål om översyn av skötselområden inkom. Område H önskar en 
förändring då de tycker gräsytorna är för stora och betungande att sköta under 
sommaren. Styrelsen undersöker hur en eventuell ändring kan göras. 
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• Sladdning av fotbollsplanen kommer att utföras innan vår-städdagen. 
• Område F ansvarar för gräsklippningen runt boulebanan och runt omkring 

fotbollsplanen i år (2015). 
• Kontaktombuden skall lämna rapport kvartalsvis till styrelsen angående parkering och 

trafik i området. 
 

§ 32 Anläggningar 
• Styrelsen har beslutat att riva trästaketet utmed Rattgatan och istället för detta fortsätta 

med stålstaketet likt det som redan finns på del av Rattgatan. Offertförfrågningar 
kommer att skickas ut till firmor som kan leverera sådant staket. 

• Yngves Dialect efterfrågade ett panelkort (avseende fiberanläggningen). Det har nu 
lämnats till Yngves Dialect samt en nyckel till styrelserummet så de har tillgång till 
centralanläggningen när så behövs. 

• En armatur liknande den som placerades på garage vid taxiplats 4 kommer att köpas in 
och placeras på garage nr 135 vid taxiplats 5. 

• Styrelsen beslutade köpa in en fjädergunga till lekplats L. 
• Några medlemmar har upptäckt stort läckage av olja utmed garagen 136 till 142. 

Garagen finns vid taxiplats 5. Förmodligen kommer oljan från någon/några bilar. 
Kolla gärna era bilar. Det är inte bra om oljan kommer med regnvattnet ner i 
dagvattenbrunnarna. 

• Angående vår gemensamma grill på grillplatsen i södra delen av området, där har 
cementringarna spruckit på flera ställen. Styrelsemedlem kontrollerar om det finns nya 
att köpa.  

 
§ 33 Administration 

• Styrelsen beslutade att beställd hjälp med utförande av arbete av mindre art kan ske på 
löpande räkning. 

• I samband med försäljning av fastighet i föreningen har styrelsen för avsikt att 
informera berörd mäklare i fall då säljaren har utnyttjat samfälld mark för privat bruk. 

• Vi har haft en del inbrott i garagen i området den sista tiden. Styrelsemedlem 
undersöker försäkringsvillkoren vad gäller förstörda garageportar. 

• En arbetsgrupp har bildats för att upprätta en underhålls- och förnyelsefond. I arbetet 
ingår bland annat att kartlägga och bedöma värdet på all egendom i föreningen, ett 
stort och tidskrävande arbete. Gruppen består av Peter Karlsson, Staffan 
Hummerhielm, Björn Siggelkow och Roland Strid. 

• Ordföranden har fått förfrågan från en filmgrupp om de kan få spela in några scener 
här i vårt område. Representant för filmgruppen kommer förmodligen kontakta 
styrelsen i närtid om det blir aktuellt. Informationsmöte kommer i så fall att ske innan 
filmningen påbörjas. 

 
§ 34 Kontaktombud för 2015 

Kontaktombudslistan är klar för 2015. Den delas ut till respektive kontaktombud inom 
kort. Den finns också tillgänglig på föreningens hemsida www.vastramariedal.se. 
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Kontaktombuden är följande: 
 

Område Namn Adress 

B Ulrich Kaatz Rattgatan 143 
C Göran Franke Rattgatan 65 
D Berndt Roslund Rattgatan 129 
E1 Mats Adamsson Rattgatan 75 
E2 Marie & Torbjörn Schwartz Rattgatan 99 
F Hilde Bogaert Rattgatan 43 
G Roger Saxin Rattgatan 17 
H Per & Marie Danielsson Rattgatan 119 
I Klaus Wollny Tegelbruksvägen 118 
J Hans Wassén Tegelbruksvägen 112 
K Mats Andersson Tegelbruksvägen 138 
L Jan Erik Borgmalm Tegelbruksvägen 164 
M Göran Sjölund Tegelbruksvägen 176 
N Karl-Erik Jansson Tegelbruksvägen 192 
O Kjell Andersson Tegelbruksvägen 222 

 
§ 35 Övriga frågor 

Tennisnätet på tennisplanen är i dåligt skick. Vi köper in nytt nät och samtidigt byter vi 
fäststolparna till nätet. 
Spotlighten vid taxiplats 5 som är ur funktion byts ut. 
 

§ 36 Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 13 april 2015, kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
 

§ 37 Mötet avslutas 
 
 Vid protokollet Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
 Bilagor: Balans- och resultatrapport daterade 2015-03-01. 
 


