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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 2017-05-15 
 

Namn  Närv Frånv Tjänstg. 

Peter Karlsson Ordförande X   

P-O Irvestam  Vice ordförande X   

Staffan Hummerhielm Kassör X   

Solveig Larsson Sekreterare  X  

Roland Strid Ledamot X   

Yvonne Ihlbom Ledamot X    

Mattias Lindenlöv Ledamot  X  

Katarina Chmaj Suppleant  X  

Robert Andersson Suppleant X  X 

 

 
§ 60 Dagordning 

Godkändes. Staffan Hummerhielm utsågs att föra dagens protokoll. 
 

§ 61 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 4, 2017-04-10 godkändes. Noterades att den e-postadress till sotaren som 
angivits under § 57 var fel. Rätt adress är info@nasotaren.se. 
 

§ 62 Medlemsförändringar 
Tegelbruksvägen 118, Patrik och Therese Grammann. Välkomna till området! 
 

§ 63 Ekonomi 
 Alla avgifter är betalda. 
 Kostnaden för pågående vattenläcka i området uppskattas för närvarande till 

storleksordningen 200 000 kr. Kontakt tas med både kommunen och vårt 
försäkringsbolag. 

 
§ 64 Städdag 2017-04-22 

 God närvaro i de allra flesta områden 
 Mycket blev gjort, en del kvarstår – framförallt målningsarbeten. Det är upp till 

respektive område att ordna med målning när vädret tillåter. 
 

§ 65 Extra föreningsstämma 2017-05-03 
Stämman beslutade att inte anlita vaktbolag för övervakning av fordonsparkering på 
samfällighetens område. 
 
Resultat Antal %  Fördelning Antal % 
JA, jag vill anlita ett vaktbolag: 20 14,1  Röstade på stämman: 30 21,1 
NEJ, jag vill att det är oförändrat: 76 53,5  Röstade via ombud (på stämman): 5 3,5 
AVSTÅR från att rösta: 1 0,7  Röstade via förtidsröstningen: 62 43,7 
Ogiltiga röster: 0 0  Deltog ej: 45 31,7 

Antal som ej deltagit: 45 31,7   142 100 

 142 100     

 
Förtidsröstningen visade sig vara populärt och det kan vara ett sätt att öka 
deltagarantalet vid viktiga omröstningar även i framtiden. 
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§ 66 Byggnader mm 

 Ledlampor installerade som gatubelysning vid Rattgatan 85 och Rattgatan 109. 
 Arbetet fortgår med att se över elrenovering och debitering till samtliga garage och 

carportar. 
 Pågående renoveringar: 

 Byte av stolpar i garage 13-24. Avbrutet pga dåligt skick på många portar. Vid 
byte av port byter vi stolpar också. 

 Byte av gavel garage 13-24 och 25-36. Klart, målning kvarstår. 
 Byte av portar i förrådsbyggnader. Väntar på leverans. 
 Överliggare och stolpar i garage 138. Klart. 

 
§ 67 Rekreationsytor mm 

 Lekplats F, styrelsen inväntar förslag från området. 
 Lekplats L, byte av byggtimmer klart på städdagen. 
 Bokningslista och ordningsregler finns nu uppsatt vid tennisplanen. 
 Staket utmed fotbollsplanen är utbytt. 
 Lekplats K, förslag att lägga plattor istället för grus. Föreningen står för inköp av 

material, området står för arbetet. 
 Magnus Eriksson, Rattgatan 117, tar över som kontaktombud i område H. 

 
§ 68 Anläggningar mm 

 Vattenläcka i området. En lagning har gjorts utanför Tegelbruksvägen 188 men 
förbrukningen är fortfarande alldeles för hög vilket antingen tyder på att lagningen 
misslyckades eller att det finns ytterligare läckor i området. Arbetet fortsätter. För 
löpande information hänvisas till föreningens hemsida och/eller facebooksidan. 

 Styrelsen undersöker med hjälp av Yngves varför vi har störningar i TV signalen. 
De symptom som rapporterats är främst att bilden låses en kort stund och att det är 
korta störningar i ljudet. En åtgärd som ni själva kan göra är att byta ut era 
antennsladdar (koaxialkabel) mot en ny. Kablaget åldras och slits och det blir större 
och större förluster i ledningen. 

 
§ 69 Utemiljö mm 

 Lös trafikskylt vid taxiplats 1 är nu åtgärdad. 
 Hålet i asfalten vid infarten från Tegelbruksvägen är tillfälligt igenlagt. Vi stöter på 

Vänersborgs kommun om asfaltering igen. 
 Orienteringsskyltarna vid infarterna från Tegelbruksvägen och Rattgatan behöver 

uppgraderas. Inte utfört ännu. 
 Ojämnheter i grönområdet mellan område K och L har nu åtgärdats. 
 En stångsekatör är inköpt. 
 Utredning om förändring av parkeringen vid garage 136-142, ej utfört ännu. 
 Medlemsförslag om förändring av parkering vid Rattgatan bordläggs till nästa möte 

för att ärendet skall hinna beredas av styrelsen. 
 Styrelsen kommer att beställa bortfräsning av fyra större stubbar i området. 

 
§ 70 Administration 

 Arbetsgruppen för underhålls-, och förnyelseplanen fortsätter sitt arbete. 
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 Arbetsgruppen som skall ta fram ett informationsdokument/folder till nyinflyttade 
och förslag till boendepärm har påbörjat sitt arbete. 

 
§ 71 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 

§ 72 Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 12 juni 2017, kl. 18.30 - 20.30 i styrelserummet. 
 

§ 73 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Staffan Hummerhielm 
Sekreterare för mötet 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
(Inga bilagor) 
 


