
 
 

Protokoll 8-2018 
 
Ordinarie Styrelsemöte 
Tisdagen den 20 november 2018 
Föreningslokalen, Stadshuset, Kungälv 
 

Närvarande 
Ordinarie  
Lars Erik Olofsson (LEO) ordförande 
Katarina Vallström (KV) 
Tina Nyth Persson (TNP) 
Göran Oskarsson (GO) 
Olof Lewin (OL) 
 
Suppleanter 
Mattias Anderström (MA)  
Gudrun Larsson Frilund (GLF) 
Lars Malmgren (LM) 
 
Adjungerad ledamot 
Arly Jakobsen (AJ)  
 
Övriga inbjudna 
Katja Ragnestam, valberedningen 
Gabriel Jungestam, valberedningen 
Sten Åhrman, revisor 
 
Frånvarande 
Kenneth Åman (KÅ) 
Liban Wehlie (LW) 
Annika Östensson (AÖ)  
Emelie Larsson (EL) 
 
 

Omfattning § 1-10 
 

§ 1 Öppnande 
LEO öppnar mötet och hälsar välkommen.  
 
§ 2 Justerare 
TNP utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.  
 
§ 3 Föregående protokoll (7-2018) 
Protokollet har justerats och distribuerats till samtliga i styrelsen. 
Efter godkännande läggs protokollet till handlingarna. 



§ 4 Rapporter/skrivelser 

 TPN rapporterar om nuläget gällande HLR (hjärt lung räddning).  
TNP föreslår att vi hyr våra hjärtstartare i stället för att köpa egna.  
Styrelsen godkänner förslaget.  
TNP föreslår också att vi börjar med utbildningskvällar för medlemmarna innan vi 
införskaffar hjärtstartare, vilket även styrelsen såg som en bra idé.  
TNP planerar att efter årsskiftet ordna utbildningsaftnar i HLR. Hon kommer själv att ansvara 
för utbildningen och skriftlig inbjuda kommer att skickas till samtliga hushåll i området.  
Platsen för HLR utbildningen blir i Brf Fridhems samlingslokal på Tvetgatan 199 och förslaget 
är att 10-15 personer inbjuds till varje tillfälle.  
Plats för själva hjärtstartaren har inte beslutats, men berörda jobbar vidare med den frågan. 

 Kretsloppsstationen, som vi tidigare rapporterat om, kommer att monteras ned inom kort. I 
stället för kretsloppan kommer en ny återvinningasstation, med separata kärl för olika 
fraktioner, att byggas. 
FTI AB, som ansvarar för ombyggnaden, har som målsättning att återvinningsstationen kan 
tas i bruk i slutat av november. 

 
§ 5 Ekonomi 
--- 
§ 6 Styrelsens arbetsuppgifter 

Grönområden                                     (Gudrun Larsson Frilund, Mattias Anderström) 

Planteringar                                        (Emelie Larsson, Annika Östensson) 

 Våra gemensamma blomkrukor har klätts i vinterskrud. 

 Popplarna vid taxi B är borttagna för att bereda plats åt 6 nya p-platser. 

Lekplatser                                            (Tina Nyth Persson, Kattis Wallström) 

 Fr.o.m. 1;sta advent kommer belysningen att tändas i våra smågranar vid lekplatserna mellan Brf Fridhem och 
radhusen. 

Parkerings och gångytor                   (Lars Malmgren, Olof Lewin) 

Allmän ordning                                   (Lars Erik Olofsson, Liban Wehlie, Kenneth Åman, Göran Oscarsson) 

 
§ 7 Arbeten (utförda, pågående, kommande) 

 LEO föreslår att vi utökar den nya p-ytan vid taxi C till 4 platser i stället för 3 som beslutades 
på förgående möte. Dessutom att vi, i anslutning till dessa, förser p-platserna 138-154 med 
el för att slippa gräva upp den nylaggda asfalten vid en eventuell framtida utbyggnad av 
elplatser. Extrakostnad utöver anbudet från Hurtigs El är 225 000 kr inkl. moms. Ombyggnad 
i kabelskåpen ingår i summan. Styrelsen beslutar enligt förslaget. 

 LEO föreslår även att vi förser samtliga platser på södra parkeringen med elanslutning. 
Extrakostnad utöver anbudet från Hurtigs El är 205 000 kr inkl. moms. Ombyggnad i 
kabelskåpen ingår i summan. Styrelsen beslutar enligt förslaget 

 BTLe har påbörjat byggandet av nya p-platsytor. I område Söder har den nya p-ytan schaktas 
ut och fyllts med bärlager. Detsamma kommer att ske vid Taxi B och C i år. Därefter kommer 
inget mer byggande att ske förrän vädret tillåter efter vinteruppehållet. 
De nya ytorna som färdigställs får, tills vidare och utan kostnad, användas som bilparkering.  

 
§ 8 Övriga frågor  
 
§ 9 Kommande mötestider  

 2019 01 22   Styrelsemöte 1-2019 

 2019 02 19   Styrelsemöte 2-2019 

 2019 03 19   Styrelsemöte 3-2019 

 2019 04 16   Styrelsemöte 4-2019 

 2019 04 23   Träff med Radhusrepresentanterna 

 2019 05 21   Årsmöte  



Samtliga möten börjar kl. 18 
 

§ 10 Avslutning 
Mötet avslutas av ordförande som tackar för det gångna året och bjuder in alla närvarande till en 
gemensam måltid på Restaurang Gustus, Kungälv. 
 
Vid protokollet 
 
………………………………………………. 
Arly Jakobsen 
 

Justeras 
 
……………………………………………….                              ………………………………………       
Lars Erik Olofsson                                                                                                  Tina Nyth Persson                                                                    


