
 
 

Styrelsemöte 8-2019 
 

När: Tisdagen den 15 okt 2019 kl. 18.00 
Plats: Föreningslokalen, Tvetgatan 199, Kungälv 
 
Närvarande: 
Lars-Erik Olofsson 
Katarina Vallström 
Kenneth Åhman 
Gudrun Larsson 
Lars Malmgren 
Olof Lewin 
Gabriel Jungestrand 
Björn Askenbäck  
 

Dagordning: 
Punkt 1: Mötets öppnande 
Leo hälsar alla välkomna.  
 
Punkt 2: Val av justerare – Gabriel Jungestrand 
 
Punkt 3: Föregående protokoll – inga kommentarer. 
 
Punkt 4: Rapporter/skrivelser – inga inkomna. 
 
Punkt 5: Ekonomi 
Budget för 2020 presenteras av LEO. 
Beslut gällande budget 2020 på kommande styrelsemöte, november. 
 
Punkt 6: Styrelsens arbetsuppgifter 

o Grönområden  
o Planteringar 
o Lekplatser – fortfarande många katter som lämnar avföring i sandlådorna. Önskan att se över 

möjlighet att lägga konstgräs. Gäller lekplatser vid norra området.  
LEO tar in offert på konstgräs eller annan möjlighet till nästa möte efter önskemål, gällande den 
mesta akuta lekplatsen, radhusområde norr. 
Se över lekplats södra, då den är i behov av upprustning. 

o Parkerings och gångytor - Målning pågår för fullt. Kräver torrt underlag. Skiss över nya parkeringar 
sätts upp i trappuppgångar, hemsida, och vid början och slut på parkeringsrad.  

o Allmän ordning  
 

Punkt 7: Arbeten  
Viktigt att få igång motorvärmarna nu när kylan kommer.  
Asfalten är färdig men målningsarbetet fortsätter när vädret tillåter. 



Tidigare problem med bommar, bom vid taxi B gick inte att låsa – åtgärdat.  
Fel på bom vid infart Tvetgatan/tunnel – fel på fäste och låssmed är bokad. 
 
Punkt 8: Övriga frågor 
Carola Brun lämnar sin plats i styrelsen. Representant från styrelsen Brf får i uppdrag att se efter ersättare.  
 
Hjärtstartare /HLR-utbildning – Föreningen önskar genomföra ytterligare utbildning då intresset var stort 
förra tillfället. Förslag på datum och tid presenteras inom kort.  
Innan beslut fattas om placering för hjärtstartare, krävs en enklare utredning om hur ett eventuellt 
leasingavtal, hur hjärtstartare fungerar i olika temperaturer och liknande.  
Kansliet kontaktar Lullan Backman (Heartex). 
 
Comhem – gruppavtal. Se över om vi kan lösa ett gruppavtal för att minska avgifterna för bredband.   
När går gruppavtalet ut? Gabriel får i uppdrag att kolla upp detta. 
 
Bomnycklar till Brf – flera har i dag efterfrågat en nyckel som har särskilda behov. Idag finns ingen smidig 
lösning för boende i brf. Viktigt att hitta en smidigare lösning för Brf.  
 
Information om elen till parkeringarna läggs ut på hemsidan. Färdigt inom en vecka. 
 
 
Punkt 9: Kommande möte, 2019-11-19, klockan 18. Lokal meddelas närmare.  
 
Punkt 10: Avslutning. Ordförande tackar alla för dagens möte.  
 
Vid protokollet 

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

Justeras 
 
…………………………………………………………………..                          
Lars Erik Olofsson, ordförande                                                                            
 
 
…………………………………………………………….…… 
Gabriel Jungestrand 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


