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Protokoll för styrelsemöte 2015-10-12 
 

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  X 

 
§ 90  Dagordning 

Godkändes. Till sekreterare för kvällens möte utsågs Roland Strid. 
 

§ 91 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 8, 2015-09-21 godkändes. 
 

§ 92 Medlemsförändringar 
Stefan och Irica Blomster Tegelbruksvägen 212. 
 
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. 
 
OBS! Att 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-postadress med uppgifter om fastighet, nya och gamla 
lagfartsinnehavare (och gärna även nya boende i fastigheten) och datum för lagfartsändring 
(inflyttning). 
 

§ 93 Ekonomi 
Kassören arbetar med årets bokslut. 
Det diskuterades vilka investeringar som behöver göras inför nästa år och det kommer att 
behandlas på nästa styrelsemöte. 
Önskemål om investeringar kan framföras till styrelsemedlemmar. 
 

§ 94 Utemiljö 
a) Markarbetet vid boulebanan är klart, likaså borttagandet av div buskar på baksidan av 

garagelänga 49-69. 
b) Beträffande arbetet med planket vid T-102 skall nya offerter tas in. 
c) Angående uppföljningen av antal bilar inom respektive område finns inget nytt att 

rapportera. Värdena anses därmed vara gällande och kommer presenteras på årsmötet. 
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d) Snöröjningen för kommande vinter har vi fått offert på från Farmartjänst. Styrelsen 
beslöt att godkänna den och därmed beställa arbetet. 

e) Önskemål om stubbfräsning togs upp och vi kommer att beställa detta arbete snarast 
efter att ha inventerat ytterligare behov i området. 

f) Vi kommer att beställa sladdning av fotbollsplanen och att det görs innan städdagen. 
g) Gräsklippningen inom område H diskuterades därför att önskemål från H hade 

inkommit att få hjälp att klippa den yta som ligger på gränsen till område I. Styrelsen 
kommer att ta kontakt med berörda områden till våren för att få en bra lösning. 

 
§ 95 Anläggningar 

a) Kontakt med räddningstjänst angående inspektion av våra garage med anledning av 
brandrisker har tagits men ytterligare steg tas inför nästa möte. 

b) Styrelsen uppmanar alla att vara försiktiga vid grävarbeten då det kan vara lätt att gräva 
av fiberkabeln. Kostnaden för återställningen ligger på fastighetsägaren eller den som 
grävt av kabeln. Tag kontakt med styrelsen för hjälp att kontakta Yngves som vi har 
serviceavtal med. 

c) Vattenavläsning har genomförts i området. Tre mätare visade sig vara trasiga och skall 
åtgärdas. 

 
§ 96  Administration 

a) Ärendelistan, inget nytt. 
b) Röjning av ris utmed kraftledningsgatan: Kontakt har tagits med kommunen, som 

meddelar att man väntar på att Vattenfall är klara med sitt arbete. 
c) Arbetsgrupp med underhålls-, och förnyelseplan kommer att kallas till möte inom kort. 
 

§ 97 Städdag den 7 november 2015 
a) Beställning av containrar till taxiplats 1,3 och 5 kommer att ske. 
b) Besiktning av lekplatser skall göras före städdagen. 
c) Inventering av området före städdagen kommer att ske och listning av arbetsbehov 

tillställs kontaktombuden. 
d) Korvgrillningen på städdagen brukar vara ett populärt inslag men för att det skall 

fungera bra behöver Solveig ha hjälp av några frivilliga. Ni som är villiga att hjälpa till 
med detta, kontakta Solveig på tel 611 33. 

 
§ 98 Övriga frågor 

Styrelsen vill göra alla medvetna om att det har skett en bilstöld på ett fordon som stod 
parkerat i område J. Samtidigt har det varit inbrottsförsök i ett intilliggande garage. 
 

§ 99 Nästa styrelsemöte 
Måndag den 2 november 2015 kl. 19:00-21:00. 
 

§ 100 Mötet avslutas 
 
 Vid protokollet Justerat 
   

   Roland Strid 
Sekreterare för mötet 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 

 (Inga bilagor) 


