
 
 

Protokoll 5-2019 
 
Ordinarie Styrelsemöte 
Måndagen den 6 maj 2019 
Föreningslokalen, Tvetgatan 199, Kungälv 
 
Närvarande 
Ordinarie  
Lars Erik Olofsson (LEO) ordförande 
Katarina Vallström  
Olof Lewin 
Tina Nyth Persson 
 
Suppleanter 
Gudrun Larsson Frilund 
Carola Brun  
Lars Malmgren 
Mattias Anderström 
Emelie Larsson  
Kenneth Åman 
 
Övriga 
Bettina Tunberg, Kungälvsbostäder 
Björn Askenbäck 
 
 
Omfattning § 1-10 
 
§ 1 Öppnande 
LEO hälsar välkomna och presenterar dagordningen.  
 
§ 2 Justerare 
Mattias Anderström utses att justera protokollet tillsammans med ordförande, Lars-Olof Eriksson.  
 
§ 3 Föregående protokoll 3-2019) 
Protokollet har justerats och distribuerats till samtliga i styrelsen. 
Efter godkännande läggs protokollet till handlingarna. 
 
§ 4 Rapporter/skrivelser 

 Besök av Rolf Hurtig från Hurtigs El samt BG Gillberg från BTLe. Styrelsen får en snabb genomgång av 
arbetet som är påbörjat gällande ombyggnaden av parkeringsplatser.  
Beslut: Entreprenörerna får i uppdrag att förbereda för lastbalanseringskabel och ytterligare 
strömförsörjning till samtliga p-sektioner som idag har motorvärmarstolpar. Entreprenörerna räknar 
med cirka 500 meter kabel till ett pris på 11kr/meter plus moms.  
Arbetet påbörjas onsdagen den 8 maj.  

 LEO har pratat med trafikingenjör L. Stålnacke vid Kungälvs kommun om att vi får köra in bilarna vid 
gräsytorna mot skidbacken. Fick avslag då det är en gång- och cykelbana. 
Löser detta genom de befintliga besöks- och tomma parkeringarna.  
Tillåtelse att köra in vid in- och utflyttning samt forsling av material. 



 
§ 5 Ekonomi 

 Årsredovisningar är på skriven av samtliga styrelsemedlemmar och inskickad för produktion. Björn 
lägger ut på hemsidan.  
Kallelse till årsmötet skickas ut.  
 

§ 6 Styrelsens arbetsuppgifter 
Grönområden - Gudrun Larsson Frilund, Mattias Anderström 
Inget att rapportera. 
Planteringar - Emelie Larsson, Carola Brun 
Planteringarna har frusit. BTLe ser till att det kommer nya när vädret är lite mera pålitligt.  
Lekplatser - Tina Nyth Persson, Kattis Vallström 
Inget att rapportera. 
Inget att rapportera.  
Parkerings och gångytor - Lars Malmgren, Olof Lewin 
Inget att rapportera. 
Allmän ordning - Lars Erik Olofsson, Bettina Tunge 
Inget att rapportera.  

 
§ 7 Arbeten  

 Beslut: Bygga och iordningställa rutschkana vid aktivitetsytan.  

 Mattias Anderström ser till att köpa in basketnät till tennisplanen samt tittar på vad ett nytt 
tennisnät kostar. 
 

§ 8 Övriga frågor  

 Kenneth Åhman informerar om att Kungälvs kommun bjuder in till informationskväll om bland annat 
laddstolpar och utvecklingen inom detta.  
 

§ 9 Kommande mötestider  

 2019-05-21   Årsmöte på Fars Hatt. Björn skickar ut inbjudan till samtliga radhus. 
Mötet börjar klockan 18:00. 
 

Vid protokollet 

 
………………………………………………. 
Katarina Vallström 
 

Justeras 
 
……………………………………………….                              ………………………………………       
Lars Erik Olofsson, ordförande                                                                           Mattias Anderström 


