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Styrelsesammansättning 

Ordförande  Josephine Bordi 240  2021 

Sekreterare  Armin Draganovic 246   2021 

Kassör  Lennart Fridéhn 150  2020 

Ledamot  Patrik Malm 34  2021 

Ledamot  Regina Nobis 186  2020 

Suppleant  Lis Pettersson 40  2020 

Suppleant  Hanna Lindén 330 (Fyllnadsval) 2020 

 

Revisor  Stig Svantesson 182  2020 

Revisor  Owe Karlsson 86  2020 

Revisors suppl Eric Johansson 148           2020 

 

 

Valberedning  Martin Bertilsson 152 (sammankallande) 2020 

                         Joakim Börjesson 248   2020 

  Thomas Gustavsson 242                             2020 

 

Hustomten   Thomas Gustavsson 242                            Tv 

 

Webb  Roger Turhagen 24  2020           

 



Sammanträden 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden.  

Årsmöte hölls 2019-04-24 med 47 närvarande medlemmar fördelat på 41 st hushåll. 

Aktiviteter 

Föreningen har i år funnits i 40 år. Detta uppmärksammades i samband med årets 
adventsfika där det bjöds på tårta, lussekatter, lotteri och julstämning. 

Korvgrillning med femkamp har nu blivit en återkommande sommaraktivitet och anordnades 
återigen utanför kvartersgården. Mycket positiv respons och uppskattad aktivitet av de 
närvarande. I år var det många som närvarande vilket var mycket trevligt. 

Information 

På föreningens hemsida www.fisktarnan.se finns information om samfälligheten.  Vi lägger 
löpande ut nyheter som rör föreningen, anläggningsdokument, stadgar, årsmötesprotokoll 
och mycket annat som finns att läsa på sidan.  
Det är även via hemsidan bokning av lokal, bastu och bordtennis görs. 

Föreningen har en egen Facebooksida, vars syfte är att användas som ytterligare en 
informationskanal gällande föreningen och medlemmar emellan.  

Nyhetsbrev skickas enligt tidigare årsmötesbeslut endast ut via e-post.  Antal medlemmar 
som nu är anslutna till nyhetsbrevet är 114. Anmälan till nyhetsbrevet görs på föreningens 
hemsida.  

Föreningen har under året skickat ut föreningens informationsbroschyr till stadens mäklare, 
för att ge intressenter en inblick i vad det innebär att bo i vår samfällighet och underlätta för 
mäklaren att lämna korrekt information. I informationen till mäklarna framgick även 
information gällande elrenoveringen och de extradebiteringar som följer. 

Kvartersgården  

Kvartersgården har under året hyrts ut till våra medlemmar samt Trollhättans 
filatelistförening. 

Internvägar 

Under året har arbetet med asfaltering fortgått enligt plan. 4st farthinder är asfalterade på 
platser där medlemmarna upplevt att farten kopplat till läget utgjort en fara för bland annat 
lekande barn. De ytor som asfalterats detta år har varit tre större områden samt några 
kompletterande slukhål. Det har asfalterats mer än budgeterat för året då det kommande år 
minskas på grund av elrenoveringen. 



Parkeringar 
Inga arbeten har under året gjorts på parkeringsplatserna tillhörande anläggning 2                    
(fastigheter med radgarage).  

Radgaragen 

Låsbyte på samfällighetens radgarage är i slutfasen, återstår enstaka där huvudnyckeln inte 
kan användas p.g.a. utbytta låskolvar. De hushåll där det har åtgärdats har nu två nycklar till 
det radgarage som disponeras. Huvudnycklar finns och förvaras inlåsta där styrelsen och 
hustomten har tillgång i händelse av felanmälan, skada, underhåll och dylikt. 

Radgaragen är samfällighetens egendom och det är inte tillåtet att själv byta lås på det 
garage som disponeras. Borttappade eller skadade nycklar bekostas av fastighetsägaren, 
men ombesörjs via hustomten. Fel på låsen står samfälligheten för. 

Besiktning av radgaragens skick har under hösten gjorts av Anticimex och resultatet visar att 
inga omedelbara åtgärder behöver göras och följer åtgärdsplanen. 

Laddning av elbil 

I dagsläget är det förbjudet att ladda elbilar i samfällighetens radgarage. Det elnät vi har idag 
klarar inte av det ökade effektuttaget utan risk för brand. För att sätta upp laddstolpar och 
lägga om elnätet krävs en omfattande förändring av samfällighetens anläggningsbevis som 
styrs av anläggningslagen.  Frågan om elbilsladdning är komplex och det finns många förslag 
på lösningar, detta är dock inte lika lätt i verkligheten då vi måste följa lagen. Att få till en 
förändring av anläggningsbeslutet är kostsamt och har än så länge en mycket osäker utgång. 
För att lantmäteriet skall lyfta frågan gällande omprövning krävs att förändringen har 
långtgående positiva konsekvenser för samtliga i samfälligheten och är till gagn för alla. I 
dagsläget är utvecklingen ännu inte så stark att detta anses vara fallet. Vi följer utvecklingen 
och hoppas att lagen snart skall anpassas till utvecklingen.  

Elnät 

Ett omfattande arbete med förberedelse och planering gällande renoveringen av 
föreningens elledningar har fortgått. Enligt information på årsmötet 2019 beslutades att 
renovera brister i elledningarna. Den största delen av kostnaden kommer att tas från 
fonderade medel men en extra utdebitering på 6600kr kommer att göras till föreningens 
medlemmar. Efter önskemål och beslut på årsmötet kommer dessa 6600kr utdebiteras på 
tre tillfällen och mellan de ordinarie utdebiteringarna.  

Föreningen har nu fått in underskrifter från samtliga berörda fastighetsägare gällande 
förändringen av anläggningsbeslutet efter elrenoveringen. Möten med Teab har fortgått 
gällande planering för renoveringen. Arbetet beräknas starta under våren 2020. 

 



Städning och skötsel 

Det har under året anordnats två stycken städperioder, en på våren och en på hösten.  
Mellan städperioderna finns ett rullande schema för gräsklippning och eventuellt sandning. 
Detta ser olika ut i respektive städlag. Det är viktigt att nyinflyttade informeras om vad som 
gäller i det enskilda städlaget vilket görs enklast grannar emellan då styrelsen inte har 
kännedom om rutinen i alla städlag. 

Styrelsen får ofta in synpunkter angående skötseln av vårt område. Det gäller främst den 
vardagliga skötseln mellan städdagarna som anses bristfällig. Exempelvis skötsel av 
sandlådor och rensning av ogräs. Styrelsen har diskuterat eventuell möjlighet att ta in 
entreprenörer för skötsel av området. Det är allas ansvar och intresse att vi har ett trivsamt 
och välskött bostadsområde. 

Borttagning och beskärning av träd har skett i samråd med sakkunnig. 

Inköp  

Under året har det köpts in ett bordtennisbord till kvartersgården, vilket kan nyttjas vid hyra 
av lokalen. Det går även att hyra för enbart spel några timmar. 
Ny gräsklippare har köpts in.  

Hustomte 

Hustomten har under året varit behjälplig med bland annat byte av lampor på 
internbelysningen, låsarbete på garage, påfyllnad av bensin till gräsklipparna samt 
ombesörjande av service av samtliga gräsklippare. 

Hustomten har en fast arbetsbeskrivning för ett antal uppgifter, i övrigt utgår han från de 
felanmälningar som inkommer. Det är alltså allas ansvar att meddela fel som behöver 
åtgärdas. Felanmäl hellre en gång för mycket än inte alls. 

Lekplatser och tennisplan 

Under våren påbörjades arbetet med att byta ut underlag i samfällighetens lekplatser. 
Flaggstångslekplatsen vid städlag 1 var först ut att få nytt underlag bestående av flis.  

Besiktning angående säkerhet har gjorts tillsammans med Trollhättan stad. 
 

Styrelsen 


