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Protokoll för styrelsemöte 2016-08-22 
 

Namn  Närv Frånv Tjänstg 

Peter Karlsson Ordförande X   

Roland Strid Vice ordförande X   

Staffan Hummerhielm Kassör X   

Solveig Larsson Sekreterare X   

P-O Irvestam Ledamot X   

Yvonne Ihlbom Ledamot X   

Ali Taimory Ledamot  X  

Katarina Chmaj Suppleant X   

Mattias Lindenlöv Suppleant X  X 

 
§ 63 Dagordning 

Dagordningen utökades med punkten Konstituering och godkändes därefter. 
 

§ 64 Konstituering 
Styrelseledamoten Ali Taimory meddelade styrelsen att han lämnar uppdraget som ledamot 
på grund av sitt arbete. I hans ställe träder suppleanten Mattias Lindenlöv in som ordinarie 
ledamot fram till årsstämman 2017-01-18. 
 

§ 65 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 5, 2016-06-07 godkändes. 
 

§ 66 Medlemsförändringar 
Emanuel och Claudia Asale, Tegelbruksvägen 136. 
 

§ 67 Ekonomi 
Kassören informerade att medel som är placerade på ett fasträntekonto (5 år) kommer löpa 
ut i dagarna. Styrelsen beslutade att binda det ytterligare 5 år. 
Alla medlemsavgifter är betalda. Alla inkommande fakturor till dags dato är betalda. 
(Vi kommer lösa in andra delen av ”fiberlånet” inom kort). Denna del av ”fiberlånet” är nu 
löst. 
 
Aktuella ekonomirapporter finns fortsättningsvis anslagna på vår hemsida 
www.vastramariedal.se i samband med styrelsemötena. 
 

§ 68 Utemiljö 
 De skyltar ”Förbud mot rastning av hundar” på grönområdena utmed 

tennisbanan och fotbollsplanen på Raststigen som nyligen sattes upp. Dessa 
skyltar har förstörts och kastats i terrängen. 
 

 Skylt vid taxiplan 1 blev nerkörd under sommaren. Den skylten är nu på plats 
igen. 
 

 Ett hål i asfalten vid parkeringen i område B har lagats. 
 

 Skrivelse inkom via e-post från medlem angående var medlemmar som äger 
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husbilar, husvagnar och båtkärror m.m. kan ställa dessa under sommarhalvåret 
då de inte används. Det är en fråga som har stötts o blötts i många år på 
styrelsemöten och även på föreningsstämmor. Enligt senaste stämma beslutades 
att styrelsen inte hanterar parkerings- och trafikfrågor något ytterligare utan 
frågan får tas upp på föreningsstämman. 
 
Tidigare har man ställt dessa under kraftledningen, på båda sidor om infarten 
från Tegelbruksvägen, på egen risk. I sommar har Vänersborgs kommun 
uppmärksammat detta och sätt lappar med ”förbud att parkera” på dessa fordon. 
Kommunen hänvisar till att det är terrängmark och på sådan får ingen parkering 
ske. Ägarna fick 24 tim. på sig att ta bort fordonen. Nu står fordonen utmed 
kanterna på ”vår infartsväg” från Tegelbruksvägen. Det har visat sig att dessa 
står i vägen för sophämtningsbilarna som får köra upp på grässlänten mitt emot 
för att komma förbi enligt chaufförerna i sopbilarna. Det är också en trafikfara 
för andra fordon då sikten skyms av husbilarna/husvagnarna m.m. 
Styrelsen uppmanar fordonsägarna att flytta dessa fordon! 
 
Styrelseledamoten Mattias Lindenlöv har varit i kontakt med Gravanders för 
eventuella platser att ställa husbilar och husvagnar på Tenggrenstorpsområdet. 
Mattias fick då informationen att för tillfället fanns det ingen möjlighet till 
uppställning men i höst kommer de att göra iordning platser som kommer att 
kunna hyras nästa år. 
 

 Gräsklippningen vid boulebanan har skötts bra men själva boulebanan är inte 
vacker. Ogräset växer högt och mycket. Den bör rensas omgående. Till nästa 
säsong kan det vara aktuellt att ett område ansvarar för rensningen och att sedan 
ansvaret skiftas till ett nytt område nästkommande säsong. 
 

§ 69 Anläggningar 
 Ny elcentral har monterats i garage 25-36. 

 

 Besiktning av garage/carportar pågår. Nu är det garagelängan 104-120 som står 
på tur. Besiktningarna återupptas under höststäddagen. 
 

 Målning av garagevägg 25-36 har inte blivit gjord. Kontaktombudet kommer att 
kontaktas. 

 
§ 70 Administration 

Styrelsen gick igenom åtgärdsplanen. Vi diskuterade bland annat frågan gällande 
minskning av gräsytor bakom garage vid infarten till Rattgatan och frågan om 
garageportarna ska ägas av samfälligheten. Dessa frågor fick styrelsen av årsstämman i 
uppdrag att utreda för att ta ställning till på nästkommande stämma. Katarina Chmaj 
avvaktar i dagsläget med att förmedla inköp av ny garageport. Hon kommer byta sin 
garageport. Är någon intresserad av hur den ser ut och fungerar erbjuder hon den som 
visningsport. 
 
Ni som vill ha protokollet digitalt: Skicka mejladress, namn och adress (ex. T152) till 
styrelsen@vastramariedal.se. 
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Vi har fått in e-postadresser från 10 hushåll. Ni kommer att få protokollen både digitalt och 
i pappersform av den anledningen att den som delar ut protokollen får merarbete att hålla 
reda på i vilken brevlåda han/hon skall lägga eller inte lägga. Ni som inte har lämnat någon 
mejladress får protokollet i pappersform så som tidigare. 
 

§ 71 Övriga frågor 
P-O har kontaktat Svensk Markservice och initierat arbetet med iordningsställande av 
lekplats i område B. Arbetet beräknas ske under september-oktober. 
 

§ 72 Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 19 september 2016, kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
 

§ 73 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
 (Inga bilagor) 


