
 
 

Protokoll 7-2019 
 
Ordinarie Styrelsemöte 
Tisdagen den 3 september 2019 
Föreningslokalen, Tvetgatan 199, Kungälv 
 
Närvarande 
Ordinarie  
Lars Erik Olofsson (LEO) ordförande 
Katarina Vallström  
Gabriel Jungestrand 
Emelie Larsson 
Bettina Öster Tunberg 
 
Suppleanter 
Carola Brun  
Gudrun Larsson 
 
Övriga 
Björn Askenbäck 
 
Saknas 
Olof Lewin 
Lars Malmgren 
Mattias Anderström 
Kenneth Åman 
 
Omfattning § 1-10 
 
§ 1 Öppnande 
LEO hälsar välkomna och presenterar dagordningen.  
 
§ 2 Justerare 
Bettina Öster Tunberg utses att justera protokollet tillsammans med ordförande, Leo  
 
§ 3 Föregående protokoll  
6/2019 (21 maj) 
Protokollet har justerats och distribuerats till samtliga i styrelsen. 
Efter godkännande läggs protokollet till handlingarna. 
 
§ 4 Rapporter/skrivelser 
Nya bomlås är insatta och nya nycklar, HSB lokalkontor har 12 nycklar, och det går att deponera därifrån  
Förslag: Ett extra antal nycklar på kansliet som entreprenörer kan hämta ut. LEO och Björn tittar vidare på 
detta och beställer nya nycklar.  
Kungälvskommun förbereder en gång- och cykelväg på Tvetgatan. Från södras hållplats ned till norras 
hållplats Beräknas vara klar i höst 
 
Ordförande tar kontakt med Lullan Backman och/eller Tina Nyth Persson till att genomföra fler HRL-
utbildningar.  



 
Föreningen har för avsikt att se över den södra lekplatsen när parkeringsarbetet är avklarat. Lekplatsen har 
behov av en upprustning.   
Föreningen kommer även köpa in nya nät till fotbollsmålen till våren samt en ny basketkorg redan under 
hösten.  
 

 
§ 5 Ekonomi 
Genomgång av halvårsbokslutet och vi har inga avvikelser. Resultaträkningen läggs därmed till handlingarna.  
Förslag till budget läggs fram till nästa styrelsemöte för beslut i november.  
 
Parkeringsavgifterna kommer att ses över under hösten. 
Bettina ser över vad Kungälvsbostäders parkeringar kostar, så vi kan jämföra.  
 
§ 6 Styrelsens arbetsuppgifter 

Grönområden – Gudrun Larsson och Mattias Anderström 
Planteringar - Emelie Larsson, Carola Brun 
Lekplatser – Gabriel Jungestrand, Kattis Vallström 
Parkerings och gångytor - Lars Malmgren, Olof Lewin 
Allmän ordning - Lars Erik Olofsson, Bettina Tunge 
 

§ 7 Arbeten  
Arbetet med parkeringarna löper på enligt planering.  
25 september börjar entreprenörerna asfaltera och information går ut till samtliga hushåll. Sköts i två 
omgångar/etapper. Bilar behöver vara borta från parkeringsytorna under ca 2 dagar.  
Information kommer även finnas i trappuppgångar samt på samtliga bilar på aktuella parkeringar. 
 
Några av våra lyktstolpar inom området har rostat. Vi begär in offerter för att byta ut dessa nästa år.  

 
§ 8 Övriga frågor  
Björn anställs som kanslist från och med 15 september. Hans arbetstider är 8-11, måndag till torsdag. Fram 
till dags datum har Björn varit anställd vid Veteranpoolen.  
 
§ 9 Kommande mötestider  
 
Styrelsemöte 8-2019, 2019-10-15 klockan 18:00 
 
§ 9 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet 

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

Justeras 
 
……………………………………………….                              ………………………………………       
Lars Erik Olofsson, ordförande                                                                           Bettina Öster Tunberg  


