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Protokoll för styrelsemöte 2019-11-12 
 

Namn  Närv Frånv  

Peter Karlsson Ordförande X   

Staffan Hummerhielm Kassör / Vice ordförande X   

Linn Olsson Sekreterare  X  

P-O Irvestam Ledamot X   

Yvonne Ihlbom Ledamot  X  

Andreas Bergström Ledamot X   

Camilla Karlsson Nygren Ledamot X   

Robert Andersson Suppleant  X  

 
§ 96 Dagordning 

Dagordning godkändes. Då Linn inte var närvarande valdes Camilla till dagens 
sekreterare. 
 

§ 97 Föregående protokoll 
Styrelsemöte Nr 8, 2019-10-08 godkändes. 
 

§ 98 Styrelsebeslut via e-post 
Styrelsen har sedan senaste styrelsemötet fattat beslut om att anlita Farmartjänst för 
snöröjning under perioden 2019-11-01 till 2020-04-30. Beslutet är enhälligt och har 
genomförts via e-post. 
 

§ 99 Medlemsförändringar 
Inga förändringar har inkommit till styrelsen. 
 

§ 100 Ekonomi 
 Staffan gick igenom bokslutet för perioden 2018-10-01 till 2019-09-30 
 Diskussion och framtagande av budgetförslag för perioden 2019-10-01 till 

2020-09-30 som kommer presenteras på årsstämman. 
 

§ 101 Städdag 2019-11-09 
 Höstens städdag hade god uppslutning och områdenas uppgifter 

genomfördes. Korvgrillningen var som alltid populär. 
 Grusplanen sladdades innan städdagen. 
 Containrarna fylldes väl och till kommande städdagar kommer antingen en 

extra container att beställas, alternativt att en tömning av containrarna sker 
innan städdagen för att undvika överfyllda containrar. 

 
§ 102 Byggnader och rekreationsytor 

 Samtliga garage/carportar kommer inom det närmaste att ha de nya 
nummerskyltarna uppsatta. 

 P-O och Andreas har träffat Sjöstads för att få information om hur vi 
eventuellt kan tänka kring elinstallation i garage och carport inför framtiden. 

 Arbetet med lekplats H kommer påbörjas under våren. 
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§ 103 Anläggningar och utemiljö 

 Områdets nya orienteringsskyltar kommer inom några veckor att levereras till 
samfälligheten. 

 Utmärkning av de fasta farthindren kommer att genomföras inom det 
snaraste. 

 Camilla har kontaktat Farmartjänst för offert gällande trädfällning och om 
ängsytan men har i nuläget inte fått någon respons. 

 Redovisning av årets resultat gällande vattenavläsningen. Årsförbrukningen 
var 15 364 m3 vilket ger en förbrukning på ca 108 m3/hushåll. 

 
§ 104 Administration 

 Föreningsstämman inträffar tisdag 2020-01-21, kl. 18:00. Motioner skall 
lämnas in till styrelsen senast 1 december. 

 Marie i valberedningen besökte mötet och vi diskuterade valberedningens 
uppdrag inför stämman. Skulle du vilja vara med i styrelsen eller 
valberedningen? Kontakta någon i styrelsen eller maila oss, så hjälper vi till 
att förmedla kontakt till valberedningen! 

 Styrelsen kommer träffa Vänersborgs kommun för att få information och föra 
diskussioner om den gestaltningsplan som kommunen vill göra för området. 

 Vattenfall inkom 2019-09-25 med information om byte av två kabelskåp vid 
R 83 och R 127. Bytet är planerat till första kvartalet 2020 och Vattenfall 
kommer informera berörda hushåll någon dag innan avbrottet. 

 
§ 105 Övriga frågor 

 En gräsröjare saknas. Om någon vet var den är, vänligen lämna tillbaka den 
alternativ kontakta styrelsen. 

 En påminnelse till hushållen om att överfulla soptunnor skapar matfest för 
fåglar och skräpfest för boende när det är soptömning. 

 De farthinder som ännu inte plockats in behöver tas in innan snön kommer. 
Annars är det stor risk att snöröjarna förstör sina plogblad. 

 Vi påminner återigen om att parkering i området ej är tillåtet. 
 Tänk på hastigheten när ni kör i området! 

 
§ 106 Nästa styrelsemöte 

Tisdagen den 17 december 2019, kl. 19:00-21:00. 
 

§ 107 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Camilla Karlsson Nygren 
Sekreterare  

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
(Inga bilagor) 
 


