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Föreningens adress: Fakturaadress: Organisationsnummer: E-post: 
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Protokoll för styrelsemöte 2022-06-16 
 

Tid: Torsdag 2022-06-16, kl. 19:00 - 20:45. 
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  

 
§ 45 Mötet öppnas / Dagordning 

Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 
 

§ 46 Föregående protokoll 
Protokollet från föregående styrelsemöte Nr 3, 2022-04-26 gicks igenom. 
 

§ 47 Medlemsförändringar 

Inga förändringar att meddela. 
 

§ 48 Projekt elbilsladdning 

• Inget att informera om i nuläget. 
 

§ 49 Ekonomi 
• Vi gick igenom föreningens ekonomi och det ser bra ut i nuläget. 

 
§ 50 Ansvarsområden ledamot Linn Arthursson 

• Den årliga lekplatsbesiktningen blir under vecka 25. 
 

§ 51 Ansvarsområden ledamot Andreas Nitschke 

• Vi har fått förfrågan om att det vore bra och roligt med ett bollplank vid 
fotbollsplan. Vi tänker att någon i området kan bygga ett sådant. Hör gärna av 
dig om du kan bygga ett och vara med! 

 
§ 52 Ansvarsområden ledamot Åsa Roslund 

• Mätarbrunnen är tätad i vecka 24. Nu hoppas vi att det håller så att problemet 
är löst. Vi håller koll på den för att se hur det går. 

• Linjerna på parkeringarna är nu ifyllda av Marie och Åsa. 
• Det blir asfaltering utanför T224 och gången mellan T210 och T212. 
• Vi har fått bort klottret på skylten vid infarten mellan området B och C. 

Hoppas nu att det inte blir mer. 
 

§ 53 Ansvarsområden ledamot Marie Schwartz 

• Vi försöker få tag på en trädfällare som ska ta bort trädet vid fotbollsplan. 
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• Nu har vi gått igenom alla fastigheter och deras mailadresser. De som 

saknades har vi försökt få tag på och de flesta har vi lyckats få. Nu nästan alla 
fastigheter inlagda och uppdaterade. 

 
§ 54 Administration 

• På föreningens hemsida finns det nu en ny flik som heter ”Info 
fiberinstallation”. Där hittar ni aktuell information. Kom ihåg att lämna in 
enkäten inför nytt fiberavtal med Sappa AB. Om du har tappat bort pappret 
finns det under fliken på hemsidan att skriva ut och lämna in i brevlådan 
utanför styrelserummet. Kom ihåg informationsmötet med Sappa den 16 
augusti. Vi ses på gräsmattan utanför styrelserummet. Vi återkommer med tid 
för mötet. Hemsidan: https://www.vastramariedal.se/ 

• Område B har önskemål om att göra i ordning gräsmattan vid sig, de behöver 
komma in med färdigt förslag och ett kostnadsförslag. 

 
§ 55 Övriga frågor 

• Kom ihåg att lämna tillbaka gräsklipparna i fint och rent skick när du ställer 
tillbaka den i förrådet. 

• Ni som har häckar och buskar som är vid trottoarer, gångstråk eller staket, 
kom ihåg att klippa så att det är lätt att komma förbi. 

• Vi har ingen bokningslista för tennisplan detta året. 
 

§ 56 Nästa styrelsemöte 

Tisdag den 23 augusti kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
 

§ 57 Mötet avslutas 

 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Kina Söderqvist 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

   

(inga bilagor) 

 


