
 
 

Protokoll 2-2018 
 
Ordinarie Styrelsemöte 
Tisdagen den 20 februari 2018 
Föreningslokalen, Tvetgatan 199, Kungälv 
 

Närvarande 
Ordinarie  
Lars Erik Olofsson (LEO) ordförande  
Tina Nyth Persson (TNP) 
Lars Göran Algelid (LGA) 
Annika Östensson (AÖ) 
Olof Lewin (OL) 
 
Suppleanter 
Lars Malmgren (LM) 
Bodil Ekstrand (BE) 
Katarina Vallström (KV) 
Mattias Anderström (MA) 
 
Adjungerad ledamot 
Arly Jakobsen (AJ)  
 
Valberedningen 
Katja Ragnstam (KR) Söder 
 

Frånvarande  

Liban Wehlie (LW)  
Kenneth Åman (KÅ) 
Jimmy Berkefors (JB),  Valberedningen Norr 
 

Omfattning § 1-10 
 
 
§ 1 Öppnande 
LEO öppnar mötet och hälsar välkommen.  
 



§ 2 Justerare 
LGA utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.  
 
§ 3 Föregående protokoll (1-2018) 
Protokollet har justerats och distribuerats till samtliga i styrelsen. 
Efter godkännande läggs protokollet till handlingarna. 
 
§ 4 Rapporter/skrivelser 

 En motion till årsstämman har inkommit. 
 
§ 5 Ekonomi 

 LEO redovisar 2017 års preliminära resultat jämfört med budget.  
Styrelsen godkände det preliminära resultatet. 
 

§ 6 Styrelsens arbetsuppgifter 
Grönområden (Lars Göran Algelid, Mattias Anderström) 

Planteringar (Bodil Ekstrand, Annika Östensson) 

Lekplatser (Tina Nyth Persson, Kattis Vallström) 

Parkerings och gångytor (Lars Malmgren, Olof Lewin) 

Allmän ordning (Arly Jakobsen, Lars Erik Olofsson, Liban Wehlie, Kenneth Åman) 

 Ingen arbetsgrupp hade något att rapporter. Kan bero på att vi för närvarande har 
vinterlandskap. 

 
§ 7 Arbeten (utförda, pågående, kommande) 

 Bygglovsansökan för byggnation av p-platser på egen mark är inlämnad till 
byggnadsnämnden. 

 Styrelsen hade klagomål på halkbekämpningen, framför allt i område Norr, den 
senaste månaden. 
Förvaltningen framför missnöjet till vår entreprenör, BTLe. 

 Förvaltningen har beställt uppgraderingen av värme o vattenavläsningen. 
Uppgraderingen består i att alla mätarställningar i fortsättningen kan avläsas på 
expeditionen.  
Brf Fridhem har godkänt att vi monterar en antenn på Brf Fridhems fastighet 
Tvetgatan 197-199 (södergaveln). 

 Förvaltningen får i uppdrag att ta bort julbelysningen i stensättningarna mellan 
radhusen och Brf Fridhem. 
 

§ 8 Övriga frågor 

 LEO presenterar tidplanen inför årsmötet. 

 Årets träff med områdesrepresentanterna kommer att förläggas i föreningslokalen, 
Tvetgatan 199.  

 LEO redogör vilka styrelsemedlemmar som är i tur att avgå vid årsmötet. 
Valberedningen tar med sej uppgifterna. 
KV, LGA och KR undersöker möjligheten att få fasta radhusrepresentanter även i 
område Söder. Dom som åtar sej uppdraget bli inbjudna till den årliga träffen som i år 
är den 26 april.  

 OL står för fikabröd till näst möte. 

 KV föreslår att vi lägger en årsalmenacka med viktiga tider på hemsidan. 



Förvaltningen åtar sej uppdraget. 
 

§ 9 Kommande möten  

 2018 03 20 Styrelsemöte 3-2018  

 2018 04 17 Styrelsemöte 4-2017  

 2018 04 26 Träff med radhusrepresentanterna på Tvetgatan 199 

 2018 05 24 Årsstämma på Kvarnkullen 

 2018 05 24 Styrelsemöte 5-2017, konstituerande möte direkt efter årsstämman 
(samtliga möten börjar kl. 18,00) 

 
 
§ 10 Avslutning 
Mötet avslutas av ordförande som tackar för visat intresse. 
 
Vid protokollet 
 
………………………………………………. 
Arly Jakobsen 
 

Justeras 
 
……………………………………………….                              ………………………………………       
Lars Erik Olofsson                                                                                                  Lars Göran Algelid 


