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Protokoll för styrelsemöte 2018-09-18 
 

Namn  Närv Frånv 

Peter Karlsson Ordförande X  

Staffan Hummerhielm Kassör / Vice ordförande X  

Linn Olsson Sekreterare  X 

P-O Irvestam Ledamot X  

Roland Strid Ledamot X  

Yvonne Ihlbom Ledamot  X 

Patrik Grammann Ledamot X  

Katarina Chmaj Suppleant  X 

Robert Andersson Suppleant X  

 
§ 95 Dagordning 

Dagordningen för dagens möte godkänns. Till sekreterare för kvällens möte valdes 
Patric Grammann. 
 

§ 96 Föregående mötesprotokoll 
Siggelkow fick fel adress i föregående protokoll. Stod T132. Skall vara T 134. 
Protokollet från styrelsemöte nr 7, 2018-08-21 godkändes. 
 

§ 97 Medlemsförändringar 
Inga kända förändringar. 
 
För att vi i styrelsen skall kunna ha uppdaterade listor över alla som bor i 
samfälligheten, är det viktigt att man vid försäljning kontaktar styrelsen och 
meddelar vem/vilka som köpt fastigheten. 
 

§ 98 Ekonomi 
 Fakturan för kvartal 4 är på väg att delas ut. 
 Fakturan för vårens asfaltering saknas. Kassören kontrollerar detta. 

 
§ 99 Byggnader 

 Per-Olof och Roland har gått runt och kontrollerat vad som behöver åtgärdas i 
garagen/carportarna när det gäller själva byggnaden. 

 Diskussion kring hur vi skall hantera garage/carportar i framtiden med tanke 
på att vi inte fått någon projektledare till ett eventuellt nybygge. Frågan om 
ägarskap av portarna väcktes igen samt frågan om att göra om alla garage till 
carportar. 

 
§ 100 Rekreationsytor 

 Stora lekplatsen kommer att besiktigas i samband med besiktningen inför 
städdagen. 

 Vippgunga (Slottsbo) har monterats på plats vid lekplats F. 
 Inget behov av att så gräs på de nya ytorna. Det tog sig ändå. 
 Inköp av sand till Lekplats L. Per-Olof undersöker om det behövs även till 

lekplats G och ytterligare några sandlådor. 
 Ängsmark, någon skall komma och titta på plats, är mycket mossa som måste 

bort för att så ängsfröblandning, Roland kollar på det. 
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§ 101 Anläggning 
 Vattenavläsningen för augusti är lägst i år (40,8 m3/dygn). 
 Pärmar till kontaktombud, Börjar bli dags att dela ut dessa, då 

vattenavläsning är aktuellt, Yvonne är ansvarig 
 

§ 102 Utemiljö 
 De två beslutade fartguppen har diskuterats med de boende i området. Det 

framfördes önskemål om ytterligare ett fartgupp. Styrelsen beslutade att avslå 
den förfrågan i avvaktan på utvärdering av de två guppen. Patric ombesörjer 
att det blir utfört så snart som möjligt. 

 Björk vid T160 kommer att fällas strax innan städdagen 10 november och 
sågas upp så medlemmar som vill ha ved kan hämta bitarna, övrigt slängs i 
städdagscontainrar. 

 Städdagen genomförs den 10 november. Roland och PO undersöker vad som 
behövs göras inför städdagen 

 Fotbollsplan harvas innan städdagen. 
 Patric undersöker offert på snöröjning inför säsongen 
 Vi behöver troligtvis komplettera med lite mer snökäppar. 

 
§ 103 Administration 

 Fastighetspärmen är beställd. 
 Inköp av ny skrivare till styrelserummet, blir HP LaserJet M477, Patric 

införskaffar. 
 Även skrivarskåp för skrivaren att stå på som man kan ha papper och dylikt i, 

idag står gamla skrivaren på ett ostadigt campingbord, Patric införskaffar. 
 Patric informerar om förfarandet av att byta domän för vastramariedal.se, 

vilket han också genomför. 
 

§ 104 Övriga frågor 
 Valberedning behöver börja sitt arbete, vi skickar en påminnelse till dom. 

 
§ 105 Nästa styrelsemöte 

Tisdagen den 23 oktober 2018 kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
 

§ 106 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Patric Grammann 
Sekreterare  

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
(Inga bilagor) 
 


