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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 2015-05-11 
 

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  X 

Katarina Chmaj Suppleant X  X 

 
§ 49 Dagordning 

Godkändes. 
 

§ 50 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 4, 2015-04-13 godkändes. 
 

§ 51 Medlemsförändringar 
Inga medlemsförändringar att meddela. 
 

§ 52 Ekonomi 
Inget att informera från detta styrelsemöte. 
 

§ 53 Utemiljö 
• Staket utmed Rattgatan är monterat och klart. Den del staket vid fotbollsplanen som 

var trasigt har tagits bort. 
• Inkom önskemål från område K via mail 2015-04-15  

1. att få inköpa ytterligare 46 plantor till rundeln till en kostnad av ca 5.000 kr 
2. att köpa in kallasfalt och kantsten för att laga ett hål i asfalten samt byta ut 

trasig kantsten 
3. att inköpa täckbark till rabatten vid lekplatsen 

Styrelsen godkände dessa inköp som görs av styrelsemedlem. Det kommer även köpas 
in lasyrfärg till räcket på lekplatsen. 

• Styrelsen vill uppmana alla att hålla samtliga vändplaner fria från fordon då de just är 
avsedda att kunna köra runt och vända på. 

• En medlem har på eget initiativ delat ut i några brevlådor en vädjan att inte gå över en 
nyanlagd gräsmatta på lekplats i område E1. En vädjan så god som någon. 

• I brevlådan vid styrelserummet låg ett meddelande, anonymt, till styrelsen att 
informera ägare till husbil att den inte får ta upp två parkeringsplatser. 
Styrelsen har i ett tidigare protokoll informerat att man inte får ställa upp sin husbil, 
husvagn eller avställt fordon på någon parkeringsplats under längre tid. Vi uppmanar 
alla att respektera detta då det upplevs vara brist på parkeringsplatser. 

• Önskemål har inkommit från medlem att åter sätta upp ett raserat och borttaget staket 
vid carport 1-12 och vid R157. Stora delar av materialet finns redan, behöver kanske 
komplettera med några brädor. Styrelsen godkände montering av staket på 
ovanstående plats. 
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§ 54 Anläggningar 
• Fjädergungan till lekplats L kommer på plats under morgondagen. 
• Nya cykelkarusellen är på plats. 
• Sladdning av fotbollsplanen är klar. 
• Renovering av lekplats i område M pågår. Arbetet sker på ideell basis. 
• Nya stolpar och nät på tennisplanen är monterat och klart. 
• Erfarna snickare anlitas att utföra diverse reparationer vid kvarterslekplatsen (golv och 

tak behöver repareras) och för byte av stolpar på carport nr 37 till 48. Kontakt har 
tagits med några firmor som kan tänkas utföra arbetet. 

• Fråga från medlem har inkommit via mail 2015-04-19 angående eventuellt förfarande 
om gemensamt köp av nya garageportar. Styrelsen har inte planerat något gemensamt 
inköp men det hindrar inte medlemmar att själva göra gemensamma inköp. Enda 
kravet från styrelsen är att portarna skall vara mattsvarta. 

 
§ 55 Städdag den 25 april 2015 

Städdagen avlöpte på ett bra sätt. Vi klarade oss från regnet också. Många arbetsuppgifter 
på kontaktombudens listor blev utförda. Det blev dock några kvar som måste utföras inom 
kort. Se nedan! 

Område C.  Byt och måla div. läkt på garage 25-36. 
Område E1. Ta bort sly mellan område E1 och E2. 
Område E2. Ta bort sly mellan område E1 och E2. 
Område H. Rengör och måla bänkar vid fotbollsplanen. 

 
Område B tar hand om den gemensamma ytan vid tennisplan under 2015. Nästa år blir det 
område C tur. Ansvaret växlas därefter årsvis mellan område B och C. 
 

§ 56 Administration 
Arbetsgruppen som planerar ny underhålls- och förnyelseplan har genomfört ett möte 
2015-04-20. Nytt möte är planerat till 2015-05-12. 
 
Röjningen utmed kraftledningsgatan är nu klar. Mycket sly ligger kvar. Representant för 
Vänersborgs kommun har uttryckt att sly som ligger nära en fastighet tas bort men att 
utredning pågår om vad som skall tas bort. 
 

§ 57 Övriga frågor 
Beträffande häckar i området bör dessa helst hållas inom tomtgränsen, dock inte vara 
längre ut mot gatan än till plattrad där sådan finns eller asfaltkant där ingen plattrad finns. 
 

§ 58 Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 8 juni 2015, kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
 

§ 59 Mötet avslutas 
 
 Vid protokollet Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 

 Bilagor: Balans- och resultatrapport daterade 2015-05-13. 


