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Protokoll för styrelsemöte 2022-08-23 
 

Tid: Tisdag 2022-08-23, 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  
 

 

 

§ 58 Mötet öppnas / Dagordning 

Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 
 

§ 59 Föregående protokoll 
Protokollet från föregående styrelsemöte Nr 4, 2022-06-16 gicks igenom. 
 

§ 60 Beslut sedan senaste styrelsemötet 
Styrelsen har enhälligt beslutat följande sedan senaste styrelsemötet. 

• Den 26 juni beslutade vi om asfaltering om gången mellan garage 19 och 
T224 samt gången mellan T210 och T212. 

• Den 2 juli beslutade vi att komplettera asfalteringsarbetet med asfaltering 
kring två brunnar på parkeringen. 

• Den 7 juli beslutade vi att anta en offert på borttagning av buskar vid R149. I 
arbetet ingår bortforsling av ris, gräva upp stubbar och fylla i med ny jord. 

 
§ 61 Medlemsförändringar 

Vi hälsar nya medlemmar välkomna: 
Emil Åkesson och Elin Gustafsson, Rattgatan 67. 
 

§ 62 Projekt elbilsladdning 

Vi efterlyser någon som vill driva projektet med elbilar. Fyrstad el har avsagt sig 
uppdraget. Vi tar gärna emot tips på andra firmor som kan ta över. Just nu har vi två 
installerade laddstationer i våra garage/carportar. 
 

§ 63 Ekonomi 
Samfällighetsföreningar som vår anses numera vara momspliktiga och vi måste 
momsregistrera oss. Detta kommer att innebära ökad administration och ökade 
kostnader. 
 

§ 64 Ansvarsområden ledamot Linn Arthursson 

Det nya lekredskapet (Hags Unimini Nordon) vid kvarterslekplatsen är på plats! 
Redan första dagen var det många barn och föräldrar på plats och den har varit 
välbesökt sedan dess. 
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Lekplatsbesiktningen är genomförd. 
 

§ 65 Ansvarsområden ledamot Andreas Nitschke 

Träden som ska ersättas vid garagen kommer att planteras under hösten. 

Andreas tar in offert på att byta hängränna ovanför garage 19 och eventuellt något 
ytterligare garage. 

Tyvärr är det ingen som har hört av sig om byggnation av ett bollplank så det får 
avvakta tills intresse visar sig. 
 

§ 66 Ansvarsområden ledamot Åsa Roslund 

Åsa beställer sladdning av fotbollsplan och den utförs snarast. 

Vi tar in olika offerter för snöröjning till vintern. 

Vattenavläsningen av huvudmätarna har genomförts och medelförbrukningen var 
normal i kvartalet (42,7 m3/dygn). 
 

§ 67 Ansvarsområden ledamot Marie Schwartz  
Arbetet på område B påbörjas så fort farmartjänst har tid. Område B kommer själva 
ta ner träd och buskar som finns idag. 
 

§ 68 Administration 

Det var många som kom för att få information av Sappa. Installationsarbetet har nu 
påbörjats. All information om detta finns på hemsidan (www.vastramariedal.se) 
under fliken som heter ”Info fiberinstallation”. Där hittar ni aktuell information. 
 

§ 69 Övriga frågor 

Nu är det flera som har fått ja på bygglov för solceller. Om man vill installera måste 
man söka bygglov. 

Vi vill återigen påminna om att det inte är ok att ladda bilar med om man inte har en 
godkänd laddbox. 

Vi vill också påminna om att garagen är till för att parkera bilar. De är inte förråd! 
 

§ 70 Nästa styrelsemöte 

Tisdagen 4 oktober kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
 

§ 71 Mötet avslutas 

 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Kina Söderqvist 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

   

(inga bilagor) 

 


