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Protokoll för styrelsemöte 2022-03-22 
 

Tid: Tisdag 2022-03-22, kl. 19:00 - 21:00. 
Plats: Styrelserummet 
 

Deltagare: 
 

Namn  Närv Frånv  

Peter Karlsson Ordförande X   

Staffan Hummerhielm Kassör  X  

Kina Söderqvist Sekreterare X   

Linn Arthursson Ledamot X   

Andreas Nitschke Ledamot  X  

Åsa Roslund Ledamot X   

Marie Schwartz Ledamot X   

Andreas Bergström Suppleant  X  

Felix Lensing Suppleant  X  

 
§ 16 Mötets öppnande / Dagordning 

Mötet öppnades och dagordningen godkändes. Mötet är flyttat från 1 mars. 
 

§ 17 Föregående protokoll 
Protokollet från föregående styrelsemöte Nr 1, 2022-02-01 gicks igenom. 
 

§ 18 Medlemsförändringar 

Vi hälsar nya medlemmar välkomna: 
− Muhannad Homsi och Rehab Alhomsi, Tegelbruksvägen 108 
− Pernilla Lindblom och Marcus Ghergenzon, Rattgatan 37 
− Alexandra Lundgren och Svante Dahllöf, Rattgatan 13 

 
§ 19 Projekt elbilsladdning 

Föreningen tar inga kostnader för inkoppling av elbilsladdare. Intresset för 
elbilsladdning är i nuläget inte så stort. 
 

§ 20 Ekonomi 
Vi har haft kontakt med Vänersborgs kommun efter tips om en artikel i Villaägarna 
Nr 1 2022 (”Mer rättvis VA-taxa för samfälligheter”, 2021-06-09). Detta var dock 
inte aktuellt för vår samfällighet. 
 

§ 21 Ansvarsområden ledamot Linn Arthursson 

Klätterställningen vid stora lekplatsen måste tas bort för att en balk är rutten och 
utdömd. Styrelsen beslutar om att den tas bort så snart som möjligt. Vi beslutar att 
behålla rutschkanan och undersöker möjligheten att montera denna fristående. 
Styrelsen ser också över möjligheten att ersätta lekredskapen med något likvärdigt. 
 

§ 22 Ansvarsområden ledamot Andreas Nitschke 

Styrelsen beslutade att teckna avtal med Sappa som inkluderar även bredband till alla 
142 fastigheterna. Avtalet träder ikraft 2022-09-01 och löper på 5 år. Ett 
informationsbrev från Sappa och styrelsen är under framtagning. Införandet påbörjas 
troligtvis i augusti. 
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Tennisplanen kommer att iordningsställas med nät mm. Basketkorgen kommer också 
att repareras. 
 
Styrelsen beviljar inköp av blommor till områdets blomsterlådor på max 500 kr/st. 
Andreas N kontaktas för mer information. 
 

§ 23 Ansvarsområden ledamot Åsa Roslund 

Brunnen där vattenmätarna sitter fylls på med vatten. Ny tömning genomförs i 
samband med avläsningen 31 mars. 
 
Grusupptagning är beställd. Tänk på att sopa ut från fastigheter och kanter innan 
dess. OBS! Lägg inte gruset i högar för då får inte maskinen upp allt. 
 

§ 24 Ansvarsområden ledamot Marie Schwartz 

Det kommer att beställas nya träd till parkeringen vid område J och M. 
 

§ 25 Städdag 2022-04-23 

Tre containrar beställs och kommer på skärtorsdagen. Containrarna är bara för 
växtligheter. Inget grus, stockar eller stenar får läggas däri. Vi kommer att genomföra 
korvgrillning så ni är varmt välkomna klockan 11–13 under dagen! Information 
kommer till kontaktombuden i god tid. Marie kommer att gå runt och informera er 
alla. 
 

§ 26 Administration 

Styrelsen beslutade att samtliga utskick, inkluderat utskick inför stämman, görs 
numera endast digitalt via e-post. All information finns också på hemsidan och 
styrelsen påminner när nytt protokoll kommit i Facebook-gruppen. 
 
Under städdagen kommer det att finnas en lista i respektive kontaktområde som fylls 
i med e-postadresser. Medlemmarna i föreningen ansvarar därefter själva för att 
anmäla vilken e-postadress de vill erhålla informationen på och hålla oss uppdaterade 
vid förändringar. Medlemmarna godkänner samtidigt att e-postadresserna sparas i 
medlemsregistret i enligt med GDPR. Anmäl e-post till styrelsen@vastramariedal.se. 
 

§ 27 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 

§ 28 Nästa styrelsemöte 

Tisdagen den 26 april kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
 

§ 29 Mötet avslutas 

 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Kina Söderqvist 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

   

(inga bilagor) 

 


