
 
 

Protokoll 3-2019 
 
Ordinarie Styrelsemöte 
Tisdagen den 16 april 2019 
Föreningslokalen, Tvetgatan 199, Kungälv 
 

Närvarande 
Ordinarie  
Lars Erik Olofsson (LEO) ordförande 
Tina Nyth Persson (TNP) 
Katarina Vallström (KV) 
Olof Lewin (OL) 
 
Suppleanter 
Gudrun Larsson Frilund (GLF) 
Mattias Anderström (MA)  
Lars Malmgren (LM) 
Emelie Larsson (EL) 
 
Adjungerad ledamot 
Arly Jakobsen (AJ)  
 
Frånvarande 
Göran Oskarsson (GO) 
Annika Östensson (AÖ)        
Kenneth Åman (KÅ) 
 
Övriga 
Bettina Tunberg, Kungälvsbostäder 
Björn Askenbäck 
Carola Brun (CB) 
 

Omfattning § 1-10 
 

§ 1 Öppnande 
LEO presenterar  

 Bettina Tunberg , VD på Kungälvsbostäder, som önskat få närvara på vårt styrelsemöte. 

 Bengt Gillberg, BTLe, som kallats hit gällande vinterns halkbekämpning. 

 Björn Askenbäck, som efterträder Arly Jakobsen fr.o.m. 2019 04 01.  
Efter dessa presentationer hälsar LEO styrelse och övriga välkomna och öppnar mötet.  
 
§ 2 Justerare 
TNP utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.  
 
§ 3 Föregående protokoll 2-2019) 



Protokollet har justerats och distribuerats till samtliga i styrelsen. 
Efter godkännande läggs protokollet till handlingarna. 
 
§ 4 Rapporter/skrivelser 

 Efter förra mötets inkommande skrivelse från medlem har föreningen skickat ut information 
till samtliga hushåll gällande HLR-utbildning. TNP genomför utbildning. Hittills har fyra (4) 
anmälningar inkommit. Utbildning genomförs i lokalen på Tvetgatan 199, torsdagen den 11 
april. 

 Lullan Backman som driver företaget Heartex (genomför utbildningar samt informerar om 
hjärt-startare) är inbjuden till kommande styrelsemöte för att rådgöra föreningen gällande 
hjärtstartare i området. TNP håller kontakten med henne.  

 Styrelsens medlemmar framförde sina synpunkter gällande BTLes halkbekämpning och 
snöröjning under vintern.  
Styrelsen önskade att snöskottningen kommer igång tidigare på morgonen så att 
föreningens medlemmar kan komma ut till bilar och uppfarter. Styrelsemedlemmarna 
önskade även att BTLes personal skulle köra mer varsamt och långsamt i området, då 
upplevelsen under vintern varit att de kört fort i området. 
 

§ 5 Ekonomi 

 Vid kommande möte ombeds samtliga styrelsemedlemmar att närvara för att kunna 
underteckna årsbokslut.  

--- 
§ 6 Styrelsens arbetsuppgifter 

Grönområden                                     (Gudrun Larsson Frilund, Mattias Anderström) 

Planteringar                                        (Emelie Larsson, Carola Brun) 

Lekplatser                                            (Tina Nyth Persson, Kattis Wallström) 

Parkerings och gångytor                   (Lars Malmgren, Olof Lewin) 

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

 
Carola Brun tar över Annika Östenssons arbetsuppgifter gällande planteringar.  
Bettina Tunberg ansvarar, tillsammans med Lars Erik Olofsson för allmän ordning.  
 

Önskemål att basketkorg kommer tillbaka till all-aktivitetsytan samt att tennisnät och eventuellt 
basketkorg kommer upp på tennisbanan. Tennisbanan är i dåligt skick, men föreningen skall se 
över vad som går att göra med den.  
Gällande tennisbanan byggdes den av Kungälvs kommun, men ägs och driftas av föreningen.  
Många barn leker och aktiverar sig på tennisbanan vilket ses som positivt.  
 
EL och CB kontaktar Kungälv Gardencenter för att planera planteringar.  

 
§ 7 Arbeten  

 BTLe meddelar att de är redo att börja sopa bort vinterns grus från området.  

 Arbetet med parkeringarna beräknas starta under april igen.  

 AJ har undersökt möjligheten att byta ut cylindrar i bommarna för att införskaffa så kallade 
”A-nycklar” som gör att all blåsljuspersonal kan komma in i området, men även hemtjänst 
och Västtrafik. Detta då ambulans från Stenungsund inte kom in i området vid larm.  
Radhuset i norra området har en låsdosa på varje länga där bomnyckel finns så att man kan 
nyttja vid exempelvis flytt.  
Beslut att installera cylindrar med A-nyckel på samtliga bommar i områden och att sätta upp 
låsdosa med kod, vid varje länga så att nyckel till tillgänglig.  
BRF önskar fem (5) nycklar.  

 Medlem har drabbats av förstörelse av matta i radhus som berodde på läckage i kulvert.  
Kulverten är tätad och styrelsen beslutar att ersätta den förstörda mattan.  



 Information från BRF och Kungälvsbostäder att de genomför arbeten vid entréer om taggar 
som skall vara helt klart till juni.  

 
§ 8 Övriga frågor  

 Förslag att köpa in en rutschkana vid all-aktivitetsytan nedanför Kungälvsbostäder.  
Styrelsen beslutar att genomföra detta.  

 Föreningen har ett särskilt konto för de extra p-korten som finns i omlopp. Dessa försvinner 
nu i samband med ombyggnaden av parkeringsplatserna.  
Styrelsen beslutar att säga upp det kontot. 

 LEO undersöker lokal till årsmötet, den 21 maj.  
 
 
§ 9 Kommande mötestider  

 2019 04 09   Styrelsemöte 4-2019 – nytt datum på grund av påsklov 

 2019 04 23   Träff med Radhusrepresentanterna 

 2019 05 21   Årsmöte  
Samtliga möten börjar kl. 18:00 

 
 

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

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


