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Protokoll för styrelsemöte 2021-05-18 
 

Tid: Tisdag 2021-05-18, kl. 19:00 - 20:20. 
Plats: Telefonkonferens via Google Meet. 
 

Deltagare: 
 

Namn  Närv Frånv  

Peter Karlsson Ordförande X   

Staffan Hummerhielm Kassör X   

Mathias Alfredsson Ledamot X   

Linn Arthursson Ledamot X   

Camilla Karlsson Nygren Ledamot  X  

Andreas Nitschke Ledamot X  Deltog från § 63 

Marie Schwartz Ledamot X   

Andreas Bergström Suppleant X  Deltog från § 63 

Felix Lensing Suppleant X  Deltog från § 61 

 

§ 56 Dagordning 

Dagordningen godkändes. Till protokollförare utsågs ordföranden och till 
justeringsman valdes Staffan Hummerhielm. 
 

§ 57 Föregående protokoll 
Protokollet från föregående styrelsemöte Nr 4, 2021-04-13 godkändes. 
 

§ 58 Beslut sedan senaste styrelsemötet 
Styrelsen beslutade 2021-04-20 att köpa in fem begagnade godkända lekutrustningar 
för totalt 5 000 kr. 
 

§ 59 Medlemsförändringar 

En förändring har inkommit till styrelsen. Vi hälsar välkomna till området: 
− Gorancho Nikolov och Ljubica Nikolova på Tegelbruksvägen 208. 

 

§ 60 Ekonomi 
Ekonomin är stabil utan några oförutsedda utgifter. Fakturor har inkommit kring 
aktiviteterna under städdagen. Alla utdelade fakturor är betalda. 
 

§ 61 Byggnader 

• Uppdatering av underhålls- och förnyelseplanen pågår. 
• Offert för byte av tak på garagen tas fram. 
• Felanmälda portar och hängrännor som läcker har åtgärdats. 
• Styrelsen beslutade att anlita Källqvist Bygg för att prova att byta några 

stolpar (max 5 st) i ett garage där det finns dåliga stolpar. Detta för att vi skall 
kunna få en offert på att byta samtliga stolpar. 

 

§ 62 Anläggningar 

• Montering av en låsanordning har skett vid i stort sett alla brunnar som ligger 
i närheten av en lekplats. Resultatet hittills verkar lovande. Styrelsen 
beslutade att köpa in ytterligare 6 st lås (20 mm) samt ett verktyg för att ta 
bort låset. Verktygen förvaras inledningsvis i styrelserummet. 
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• Parkeringssituationen i området har blivit bättre. Nu återstår att få bort några 
långtidsparkerade bilar från parkeringsplatserna. 

 

§ 63 Rekreationsytor 

• Åtgärder på lekplatser: 
− 50 (område B) inväntas svar från kontaktombudet. 
− 55 (område K) kvarstår och utförs eventuellt till hösten. 
− 57 (område M) gräs runt sandlådan och ny sand. Avvaktar 

prisuppgifter för ny sand. 
• Linbanan och kompisgungan kommer att monteras under sommaren av 

MAKE. I samband med detta genomförs en installationsbesiktning. 
• Till den årliga besiktningen av lekplatserna beslutade styrelsen att anlita 

Kent-Åke Källqvist ytterligare en gång. 
• Åtgärdsplanen från den tidigare besiktningen färdigställs tills nästkommande 

möte. 
• De nya inköpta begagnade lekredskapen kommer att gås igenom och piffas 

upp. Under sommaren tas en plan fram för utplacering av dessa. 
• Styrelsen beslutade att avvakta med att komplettera med ytterligare jord runt 

den nybyggda sargen runt gungställningen på lekplats 40. 
• Ramen runt lekplats 58 (område O) är justerad efter påkörning. 
• Tennisbanan kommer inom kort att iordningsställas med nät och 

bokningslistor. 
• Styrelsen beslutade att fylla på med rätt typ av sand/grus på boulebanan. 

Markduk läggs vid behov i botten. 
 

§ 64 Utemiljö 

• Arbetet med att inventera gräsytor och övriga arbeten som skall göras 
löpande i respektive kontaktområde kommer att färdigställas inför säsongen 
2022. 

• Arbete pågår för att ta fram offerter på att framställa en förnyelseplan för träd 
och växtlighet i området. 

• Justering av spegeln vid infarten till Rattgatan har ej utförts. 
• Erfarenheter från städdagen diskuterades. Det var uppskattat att en 

representant från styrelsen fanns på plats vid fotbollsplanen. Likaså fanns det 
ett behov av att någon i styrelsen finns på plats vid förrådet. Inför nästa 
städdag kommer anslag att sättas upp vid containrarna då det visade sig att 
någon slängt fel typ av materiel i containrarna. 

• Styrelsen beslutade att köpa in 2 x2 st flexibump till område B samt vid 
behov ytterligare 2 x 2 st. 

• Synpunkter har framförts om det staket som sitter på gångvägen mellan T 140 
och T 142 som en fartreducerande åtgärd. Det syns inte när det är riktigt 
mörkt ute. Kontaktombudet för område K tar in synpunkter och förslag på 
åtgärder och lämnar till styrelsen. 

 

§ 65 Administration 

• De dokument som skall arkiveras lämnas till ordföranden i pappersformat och 
som digital utgåva. 
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§ 66 Övriga frågor 

• En medlem har frågat om styrelsen kommer att göra något åt det ökande 
bullret efter röjningen under kraftledningen. Styrelsen kommer inte agera i 
frågan utan de drabbade uppmanas i stället att kontakta kommunen. Om du 
störs av buller från kommunens vägar så kontaktar du Miljö och Hälsa1. 

 

§ 67 Nästa styrelsemöte 

Tisdag den 15 juni 2021, kl. 19:00-21:00. Mötet genomförs digitalt. 
Därefter sommaruppehåll fram till tisdag 24 augusti 2021. 
 

§ 68 Mötet avslutas 

 

Vid protokollet  Justerat 
   

   Peter Karlsson 

Ordförande  
 Staffan Hummerhielm 

Justeringsman 

   

(inga bilagor) 

 

 
1 Källa: https://www.vanersborg.se/bygga-bo--miljo/buller-och-luftkvalitet/buller-i-boendemiljo.html 


