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Protokoll för styrelsemöte 2022-10-04 
 

Tid: Tisdag 2022-10-04, 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 
 

 

 
§ 72 Mötet öppnas / Dagordning 

Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 
 

§ 73 Föregående protokoll 
Protokollet från föregående styrelsemöte Nr 5, 2022-08-23 gicks igenom. 
 

§ 74 Beslut sedan senaste styrelsemötet 
Styrelsens ledamöter har den 13 september 2022 enhälligt beslutat att anlita MAKE 
Entreprenad AB för snöröjningen i området under säsongen 22/23. 
 

§ 75 Medlemsförändringar 

Inga nya medlemmar. 
 

§ 76 Projekt elbilsladdning 

Eftersom vi har rörligt elavtal från 1 januari 2023 behöver hushållen framöver 
rapportera månadsvis sin elbilsladdning. 
 

§ 77 Ekonomi 
Då Kundkraft lagt ner sin verksamhet så tecknar vi i stället avtal med rörligt elpris 
direkt av Nordic Green Energy från 1 januari 2023. 
 

§ 78 Ansvarsområden ledamot Linn Arthursson 

Inför städdagen har vi haft den årliga lekplatsbesiktningen och det kommer att vara 
några saker som ska åtgärdas på städdagen. Det kommer att stå på listorna som 
skickas ut till kontaktombuden. 

Lekplats 41 ska byta trästockarna som ramar in gunglekplatsen på område D för de 
gamla var ruttna. Arbetet är påbörjat. 
 

§ 79 Ansvarsområden ledamot Andreas Nitschke 

På förekommen anledning vill vi påminna om att det inte är tillåtet att använda gara-
gen som förråd. 
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Om vi ska göra ett byte av hängrännorna som läcker vatten kommer det att bli en väl-
digt dyr och omfattande renovering på grund av hur de är monterade. Vi beslutar där-
för att prova att använda en speciell tejp som värms fast i rännan för att se om det då 
kan fungera fram tills det finns ett beslut på hur renoveringen av garagen skall gå till. 
 

§ 80 Ansvarsområden ledamot Åsa Roslund 

Vi beslutar att Farmartjänst under nästa sommarsäsong genomför 5 harvningar av 
fotbollsplanen, med ca 5 veckors mellanrum. 

Vi vill uppmuntra till att tänka på att hela området är vårt område. Att hålla i ordning 
på lekplatser och runt tomtgränserna är något vi behöver hjälpas åt med, under hela 
året. Det kan behövas att samla ihop sitt område för ogräsborttagning och 
uppsnyggning vid extra tillfällen än städdagen. 

Vattenavläsningen är nu gjord och vi tackar alla kontaktombud för hjälpen med detta. 

Asfaltering i område N och O kommer att ske inom kort. Det är två gångvägar 
mellan området och Kanalvägen och mellan området till parkeringen. 
 

§ 81 Ansvarsområden ledamot Marie Schwartz  
Det kommer att fällas träd i området innan städdagen, bl.a. vid tennisplanen. 

Styrelsen undersöker om trädfällaren kan vara behjälplig att ta fram en förnyelseplan 
för träd och växtligheter i området. 
 

§ 82 Städdag 22 oktober 2022 

Containrar är beställda och kommer på plats 14 oktober och står till 28 oktober. De 
finns på taxiplan 1, 3 och 5. 

Alla kontaktombud får under vecka 41 information om vad som behöver göras på 
städdagen i de olika områdena. 

Vi efterlyser någon som kan vara med och grilla korv på städdagen! Hör gärna av er 
till styrelsen.  
 

§ 83 Administration 

Fiberinstallationsarbetet är färdigt och har gått bra. De som ändrat sig angående 
Sappas tjänster och vill ansluta sig till Sappa mailar till styrelsen snarast för att bli 
inkopplade. Information finns på hemsidan under fliken som heter ”Info 
fiberinstallation”. Hemsidan: https://www.vastramariedal.se. 

Styrelsen beslutade att vi anlitar en molnlösning för lagring och arbetsyta för 
föreningens dokument i stället för att inköpa och drifta en egen server. 
 

§ 84 Övriga frågor 

Styrelsen har fått ett mail med förslag och frågor från en boende i området. Förslaget 
om inköp av en lövblås till föreningen ser vi i dagsläget inget behov av och vi avslår 
därmed förslaget. Frågan ställdes om vad som händer med förnyelseplanen för träd 
och växtligheter. Styrelsen tittar vidare på detta och ser vad vi kan åstadkomma med 
hjälp av konsulter på området. Sedan ställdes en fråga om styrelsen kan samordna 
gemensamma inköp/upphandlingar till de boende i området. Det ligger inte inom 
styrelsens arbetsområde utan vi är tillsatta för att arbeta med det som rör 
samfälligheten. Styrelsen ser dock inget hinder att boende i området själva går ihop 
och anordnar gemensamma inköp i framtiden. 
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§ 85 Nästa styrelsemöte 

Tisdag den 15 november kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
 

§ 86 Mötet avslutas 

 

Vid protokollet  Justerat 
   

   Kina Söderqvist 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

   

(inga bilagor) 

 


