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Protokoll för styrelsemöte 2020-03-17 
 

Namn  Närv Frånv  

Peter Karlsson Ordförande X   

Staffan Hummerhielm Kassör / Vice ordförande X   

Linn Arthursson Sekreterare X   

Yvonne Ihlbom Ledamot X   

Camilla Karlsson Nygren Ledamot X   

Andreas Nitschke Ledamot X   

Daniel Axzell Ledamot X   

Felix Lensing Suppleant  X  

Andreas Bergström Suppleant X   

 
§ 31 Dagordning 

Dagordningen för dagens möte godkänns. Dagens möte hölls via videolänk då vi vill 
i möjligaste mån undvika fysiska möten pga. COVID-19. 
 

§ 32 Gestaltningsplan 
Katarina Frändberg från Vänersborgs kommun har ställt in mötet. Möte med 
kommunen kommer hållas separat ifrån styrelsemötet. I nuläget är datum för mötet ej 
fastställt. 
 

§ 33 Föregående protokoll 
Protokoll Nr 2, 2020-02-25 godkändes. 
 

§ 34 Medlemsförändringar 
Inga kända medlemsförändringar. 
 

§ 35 Ekonomi 
Garagen har besiktigats och samfälligheten debiteras 5 500 kr för det. I övrigt är det 
inga oväntade utgifter. 
 

§ 36 Städdagen 2020-04-04 
 
 

Årets korvgrillning på städdagen är inställd, detta pga. COVID-19. Vi i styrelsen 
vill försöka minska folksamlingar och på så sätt smittspridning. Vi önskar också att 
samtliga medlemmar respekterar Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att 
närvara på städdagen. 

 
 

 Styrelsen fick in många önskemål ifrån flera gårdar. Detta ser vi i styrelsen 
som mycket positivt.  Många saker kommer hinna ordnas inför städdagen och 
andra saker kommer att kräva lite mer tid. Styrelsen kommer tillsammans 
med kontaktombud gå runt i ert område och se över inför städdagen och då 
också besked om vad som kommer kunna ordnas inför städdagen och inte. 

 Grusupptag kommer ske ungefär en vecka före städdagen. Innan detta skall 
gruset intill fastigheterna vara sopade mot mitten, detta så att grusbilen 
kommer åt att sopa upp det. Sopas ej i högar. 
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 Containrar kommer som vanligt att placeras ut på taxiplan 1,3 och 5. De 

kommer stå där en vecka före, till en vecka efter städdagen. 
 

§ 37 Byggnader och rekreationsytor 
 Besiktning av garagen har gjorts, styrelsen väljer att bordlägga 

garagefrågorna till nästa möte, då fokus för mötet behövde ligga på 
städdagen. 

 Grästrimmern som tillhör samfälligheten är fortfarande försvunnen. Det som 
eftersöks är en Husqvarna 18R. 

 
§ 38 Anläggningar och utemiljö 

 En gångväg i område O är i dåligt skick. Offertförfrågan kompletteras med 
även detta område. 

 2 stora hål vid infarten till Rattgatan är nu asfalterade med kallasfalt. 
 Orienteringsskyltarna är uppsatta och åsikterna om dom är positiva. 
 Inköp och uppsättning av basketkorgar vid tennisplanen är undersökt, det 

kommer krävas att staketet höjs. Andreas N undersöker hur detta kan göras 
bäst och vad det skulle kosta. 

 
§ 39 Administration 

 Facebooksidan ”Västra Mariedals Samfällighet” kommer att övertas av 
styrelsen. Administratör kommer att bli sekreteraren. Sidan kommer fungera 
som tidigare. För att lämna motioner och förslag till styrelsen skall dessa 
inkomma via mail till samfällighetsmailen och ej via Facebook. 

 
§ 40 Övriga frågor 

 Farthinder önskas bredvid sandlådan i område E1. Styrelsen föreslår 
flexibump. 

 Förslag om att ha solpaneler på garagetaken. Andreas N kollar upp vad det 
skulle innebära och redovisar på framtida möte. 

 
 

Nu är våren på ingång och många små barn cyklar runt i området. Vid nödvändig 
inkörning i området är det i gångfart som gäller! Var rädda om våra barn! 

 
 

§ 41 Nästa styrelsemöte 
Tisdagen den 21 april 2020, kl. 19:00-21:00. 
 

§ 42 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Linn Arthursson 
Sekreterare  

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
(Inga bilagor) 

Viktigt! 


