
 
 
Styrelsemöte 8 2022-11-15 
 

1. Mötet öppnas 

2. Närvaro 

 

Ordinarie:  

Jerker Hällqvist 

Katarina Vallström  

Olof Lewin 

Åsa Lindström 

 

Suppleanter: 

Goran Somodji 

Lars Malmgren 

Liz Malmenlid 

 

Övriga:  

Björn Askenbäck 

 

Frånvarande:  

Thomas Andreasson, Kungälvsbostäder 

Johan Ygdenheim, Kungälvsbostäder 

Mattias Anderström 

Carola Bruhn 

 
3. Val av justerare: Åsa Lindström  

4. Godkännande av dagordning 

5. Genomgång av senaste mötesprotokollet. 

6. Yta vid tennisplanen – arbetsgruppen kontaktar entreprenörer för att kika på området och 

eventuellt att flytta tennisplanen till lekplatsen i norra området.  

7. Mötesfrågor:  

a. Vattenavläsningar – väntar på återkoppling från Rollsbo Rör. Arbetet fortskrider.  

b. Molucker: Vi går vidare genom att begära in offert för att montera låsanordning.  

c. Laddplatser elbil: 

Vi ger i uppdrag till Mikael, Förvaltningskompetens, att sammanställa 

upphandlingsunderlag och presentera offerter för oss.  

Arbetsgrupp: Olof, Goran och Jerker  

d. Hemsidan – ny hemsida kommer inom kort att skapas.  

e. Ormbacken – offerter har inkommit gällande att skapa planteringar vid Ormbacken. 

Vi önskar mer information kring dessa och någon form av skiss av över tilltänkta 

området. Arbetet sker tidigast till våren.  

f. Avgift – gästparkeringar.  

Beslut: Nytt pris för gästparkering: 5 kronor per timma, 50 kronor per dygn.  



g. Offert kring belysning av parkering – har inte kommit in men vi frågar andra 

entreprenörer om offert kring byte av belysning vid parkeringarna.  

8. Styrelsens arbetsuppgifter 

- Lekplatser: BG sköter arbeten kring lekplatserna. Dessa kommer även att namnges innan 

besiktning.  

- Parkering och gångytor: Häckarna kring parkeringarna behöver klippas så att de inte 

skymmer in- och utfarter.  

BTLe får i uppgift att klippa häckarna vid parkeringarna och att inventera vilka häckar inne i 

området som behöver klippas av radhusägare.  

Arbetsgrupp kring asfaltering av gångbanor: Jerker, Björn och BG (BTLe) 

- Allmän ordning: bildäck är upplagda nedanför ”pulkabacken” för att skydda staketet för de 

boende.  

9. Ekonomi – arbetet med budgeten 2023 är påbörjad.  

10. Inkomna rapporter/skrivelser 

11. Övriga frågor 

Kan vi ändra skyltar för hundrastning till ” vänligen ta upp efter din hund” istället ”för 

rastning förbjuden”? Liz tar fram förslag på nya skyltar. 

12. Datum, kommande möten:  

Decembermötet: torsdagen den 8 december klockan 18:00. Plats meddelas inom kort.  

13. Mötet avslutas 

Vid protokollet 

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

 

Justeras   Ordförande 
 

……………………………………………….                ………………………………………       
Åsa Lindström                                                                                  Jerker Hällqvist  

 
 


