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Protokoll för styrelsemöte 2022-11-15 
 

Tid: Tisdag 2022-11-15, 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 
 

 

 
§ 87 Mötet öppnas / Dagordning 

Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 
 

§ 88 Föregående protokoll 
Protokollet från föregående styrelsemöte Nr 6, 2022-10-04 gicks igenom. 
 

§ 89 Medlemsförändringar 

Inga nya medlemmar. 
 

§ 90 Projekt elbilsladdning 

Ytterligare en installation för laddning är beställd. 
 

§ 91 Projekt garagerenovering Rattgatan 

Delar av styrelsen har haft ett möte med Lantmäterimyndigheten på Vänersborgs 
kommun. Det mötet gjorde att vi kan verkställa stämmobeslutet från 2020 som 
innebar att vi ska renovera våra garage. Vid tidigare möte med Lantmäteri-
myndigheten behövde vi ta hänsyn till anläggningsbeslutet, men vi kan nu jobba 
vidare utan att det är uppdaterat. Vi beslutar därför att ta över ägandeskapet av 
garageportar och kommer att påbörja renoveringen av Rattgatans garage under våren 
2023 och Tegelbruksvägens garage blir om några år. Ett informationsblad kommer att 
skickas ut. 

Styrelsen beslutar att inte fortsätta arbetet om att ansöka om ett nytt 
anläggningsbeslut. Vi beslutar att vi byter taken så att vi får nytt plåttak på alla tre 
längor på Rattgatan. Vi beslutar att det ska vara motordrivna portar på alla 
garageplatser i färgen antracitgrå. Denna färg är framtagen i samråd med 
stadsarkitekten. Styrelsen beslutar att se vad det finns för möjlighet och vad det 
kostar om vi ska byta elen i garagen eller inte. 

Vi kommer i samband med renoveringen att genomföra tidigare beslut om att sätta 
upp ny ytterbelysning på garagen så att vårt område blir mer upplyst, som vid 
infarten till Rattgatan. 

Andreas Nitschke ansvarar för att begära in offerter från olika företag för att kunna 
genomföra renoveringen och hålla i planeringen. 
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§ 92 Ekonomi 
Inget att redovisa vid detta möte. 
 

§ 93 Ansvarsområden ledamot Linn Arthursson 

Inga att diskutera. 
 

§ 94 Ansvarsområden ledamot Andreas Nitschke 

Rönnarna som kom på plats på städdagen blev väldigt fina. 
 

§ 95 Ansvarsområden ledamot Åsa Roslund 

Inget att diskutera. 
 

§ 96 Ansvarsområden ledamot Marie Schwartz  
Städdagen blev väldigt bra genomförd och vi upplever att det är en bra kontakt med 
kontaktombuden och områdena. Väldigt kul att se så många ute som fixade och 
gjorde fint i vårt område! 

En del av de snöstakar som sattes upp på städdagen har ramlat ner. Det är bra om 
områdena har koll på sina snöstakar. Vi har köpt in nya för det saknades en del. Ma-
rie kommer att kontakta kontaktombuden och dela ut till de områden som behöver 
komplettera. 

Det är dags för alla kontaktombud att lämna in sina pärmar till Marie på Rattgatan 
99. I pärmen finns en lapp där det ska stå vem som är områdets nya kontaktombud. 

Till våren kommer Marie och personen som fällde träd i höstas att gå runt och se 
över områdets träd. Vilka som behöver fällas och beskäras. Om ni har önskemål om 
trädfällning prata med era grannar, de som ser träden. Informera gärna Marie om ni 
har träd som ni önskar få fällda och att ni har godkännande från alla. 
 

§ 97 Administration 

Vi har en ny anslutningsmöjlighet till bredband från Sappa i månadsskiftet nov/dec. 
Det kommer ett nytt tillfälle under våren om det är någon mer som blir intresserad. 
 

§ 98 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 

§ 99 Nästa styrelsemöte 

Tisdag den 6 december kl. 19:00-21:00 i styrelserummet. 
 

§ 100 Mötet avslutas 

 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Kina Söderqvist 
Sekreterare 

 Peter Karlsson 
Ordförande 

   

(inga bilagor) 

 


