
Styrelsemöte 20141203

Nya området 
* Alla som har använt sig av styrelsens mall för överklagan av Lantmäteriets beslut ang. Ga:4 
har fått brev från Vänersborgs Tingsrätt. Överklagan är ofullständig. En komplettering måste 
skickas in senast 23/12-14. 

1. Viket belopp yrkas i ersättning? Styrelsen yrkar på att hela vägnätet skall användas i 
beräkningen. Detta har gjorts för alla andra som har trätt in i föreningen. Uträkningen 
blir annorlunda då. Robert gör uträkningen. 

2. Andelstal för drift – Enligt en rättelse från Lantmäteriet skall drifttal vara 1,5 för Stare 
1:116. Detsamma gäller intilliggande fastigheter (Stare 1:125-133) som har nästintill 
samma läge och färdväg. 
Stare 1:48-49 skall vara med i ga:9 för att Lantmäteriet önskar att alla närliggande 
fastigheter med samma närhet till naturområdet är med. Tomterna runtomkring är 
med. (1:124-25, 34, 26, 22, 43 1:161)

3. Kassabehållning och skuld för ga:2 och ga:4 skall skickas in. 

Mattias ordnar bokslutet och Robert skriver ihop en Komplettering för styrelsen och även en 
mall för de i föreningen som önskar använda den vid sin komplettering. Mallen kommer att 
läggas ut på hemsidan. 

* Therése lägger ut information på Facebook om att styrelsen har haft möte ang. 
Föreläggandet från Vänersborgs Tingsrätt. Mer information kommer, troligtvis under v.50. 
Det är viktigt att alla som har fått brevet från Tingsrätten skickar in en komplettering! 

Övrigt
* Tryckstegringsstationen - Kommunen skall skicka en ny bygglovsansökan. Denna gång är 
platsen vid fotbollsplanen. 
Om bygglovet går igenom kommer, under tiden 15/1-15/6-15, delar av fotbollsplanen/
lekplatsen att vara en byggarbetsplats. Staketet måste tas ner och ungefär halva fotbollsplanen 
kommer att behöva tas bort under arbetet. 
Styrelsen ställer sig positiva till att det här blir gjort så att våra vattenproblem kan bli lösta. 

* Belysningen – nu verkar det fungera som det skall igen. 

* Snöstolparna – Han som plogar snö i området tyckte inte att det behöver sitta stolpar uppe 
på området då han känner till området. Är det ändå någon som önskar några extra stolpar vid 
sin tomt så finns det flera att tillgå. Kontakta styrelsen! 

Vid pennan Ordförande

____________________ ____________________
Therése Johansson Robert Rasmussen


