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Protokoll för styrelsemöte 2020-06-02 
 

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  Fram t.o.m. § 70 

Daniel Axzell Ledamot X   

Felix Lensing Suppleant X   

Andreas Bergström Suppleant  X  

 
§ 65 Dagordning 

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

§ 66 Föregående protokoll 
Protokoll Nr 5, 2020-05-12 godkändes. 
 

§ 67 Medlemsförändringar 
Inga kända medlemsförändringar har inkommit till styrelsen. 
 

§ 68 Ekonomi 
Ekonomin följer budget. Flertalet fakturor har inkommit löpande från bl.a. 
Blomsterlandet, Färg och tapetlagret samt Farmartjänst. Fakturorna har innefattat 
blommor, träd, jord, färg och övriga tillbehör. 
 
Fakturor för samfällighetsavgiften i kvartal 3 kommer snart att delas ut. 
 

§ 69 Uppföljning efter möte den 22 maj med område C 
Styrelsen har haft ett bra möte med område C och det var en god uppslutning. Det 
var bra diskussioner med dels styrelsen men också mellan de boende. Område C 
valde att byta kontaktombud till Joachim Östh på Rattgatan 35. 
 

§ 70 Byggnader och rekreationsytor 
 
 

Extrastämma kommer hållas den 19 augusti 2020 kl. 18:30. 

Extrastämman kommer att behandla frågan om hur arbetet med renoveringen av 
garagen skall fortlöpa. Beslut kommer fattas om ägarskapet av garageportarna. 

Förtidsröstning kommer att tillåtas och kommer ske vid 4 tillfällen. Mer information 
om allt som rör extrastämman kommer senare. Vet du redan nu att du kommer resa 
iväg i sommar och då kanske missa information från styrelsen? Anmäl din mailadress 
till styrelsen eller gå med i Facebookgruppen ”Västra Mariedals Samfällighet” för att 
försäkra dig om att du inte missar någon information. 
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 Garage: Offert har inkommit från Strömdahls Plåtslageri (via Källqvist Bygg 

AB) för kostnad av plåtarbeten så som hängrännor, fotplåt och stuprör på 
garagen. Offerten var på 248 000kr. Offerten omfattar endast plåtarbete. 
Styrelsen beslutar att dela upp arbetet med start på Rattgatan och avvakta 
något med Tegelbruksvägen. Vi önskar ny offert för bara Rattgatan. Källqvist 
Bygg AB kommer att tas in på löpande kostnad. Reparationsarbeten på 
styrelsebyggnaden kommer att samköras med Rattgatans arbeten. 

 Det kommer att asfalteras på flertalet platser runt om i området. De största 
arbetena är på Rattgatans infart, parkering och garage. Offerter från Peab och 
Skanska har inkommit. Offerterna är mycket svåra att jämföra med varandra 
då de räknat på de olika områdena olika. Nya offerter kommer att begäras in 
som är mer likvärdiga och efter det fattar styrelsen beslut i frågan. 

 Staffan tar fram ett förslag på ramavtal med Källqvist Bygg AB. 

 Sjöstad har kollat på möjlighet till elbilsladdning. En kabel skulle kunna dras 
från styrelsebyggnaden och placera en laddstolpe i närheten. Sjöstad skall 
kolla på olika lösningar på debitering för nyttjande samt kostnader. 

 Sjöstad undersöker hur många lampor som behövs vid garagen för att få 
bättre belysning. 

 Tennisplanen: Extra nät över de nya basketkorgarna är uppsatt. 

 Fotbollsplanen har nu blivit sladdad. 

 Källqvist Bygg AB kan även besiktiga lekplatser, tjänsten beställs. 

 AC:n i styrelserummet som kyler fibercentralen är trasig och kommer lagas. 

 Lekplatserna B, H, K och M: Kontakt med Farmartjänst hålls och Daniel 
håller kontakt med de olika områdena för att samköra de olika projekten. 

 
§ 71 Anläggningar och utemiljö 

 Ytterligare ett hål i vägen vid infarten Rattgatan kommer att fyllas med 
kallasfalt. 

 Flera områden har önskat permanenta gupp. Områdena som önskat gupp är 
E2, J, L, M. Guppen kommer fortsätta diskuteras med områdena och kommer 
eventuellt göras i samband med den stora asfalteringen. 

 Nyplantering av buskar och träd vid vägen mellan E1 och E2 (Rallystigen) är 
gjord. 

 ”Ängen”: Farmartjänst har inkommit med en offert på 28 000 kr för att lägga 
jord och så blommor. Farmartjänst var ej säkra på att det skulle bli bra även 
om jord läggs på, så styrelsen beslutar att vi själva köper in fröer och försöker 
göra det bästa av situationen. 

 Nya flexibumps till områdena E1, M och K har kommit. Finns att hämta i 
förrådet i styrelsebyggnaden. 

 T132 har mailat och frågat styrelsen om att få anlägga en plantering på 
samfällighetens mark bakom deras fastighet. Styrelsen godkänner detta. 

 Den grästrimmer (Husqvarna 18 r) som varit försvunnen är fortfarande 
försvunnen och ej hittad. En ny kommer att köpas in snarast. 
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 Stubbfräsning kommer att ske inom en snar framtid. 

 
§ 72 Administration 

 Styrelsen försöker hitta en bra lösning på att digitalisera dokument som är 
delbara mellan styrelsemedlemmar. Tyvärr har ingen bra lösning hittats. 
Styrelsen tar gärna emot tips om lösningar. 

 Styrelsen har föregående år kunnat ha sommaruppehåll. Något 
sommaruppehåll kommer ej hållas i år då flera projekt är igång och mycket 
arbete måste hållas igång. 

 
§ 73 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 

§ 74 Nästa styrelsemöte 
Måndag den 22 juni 2020, kl. 19:00-21:00. 
 

§ 75 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Linn Arthursson 
Sekreterare  

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
(Inga bilagor) 
 


