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          Toltorpsdalens Egnahemsförening 
Föreningen bildad 1914 

www.toltorpsdalen.se 
 
Protokoll från höstmötet 2019 11 14 
 
§ 1  
Mötet öppnas och alla hälsas välkomna av vice ordförande Ann Wingårdh. 
Styrelsen presenterar sig i vanlig ordning.  
 
§ 2  
Till mötets ordförande väljs Lasse Samuelsson. Lasse tackar för förtroendet och 
passar samtidigt på att informera om att Dalens KFF:s julgransförsäljning startar 
den 14/12 kl 12.00. Först till gran… 
 
§ 3  
Till mötets sekreterare väljs Björn Sonander. 
 
§ 4  
Dagordningen godkännes utan justeringar 
 
§ 5  
Till justeringsmän väljs Ulla-Britt Karlsson samt föreningens vice ordförande 
Ann Wingårdh. 
 
§ 6  
Föregående protokoll från årsmötet 2019 04 04 läses upp, godkänns och läggs 
till handlingarna. 
 
§ 7  
Inval av nya medlemmar 
Bordläggs då förteckningen ännu ej är sammanställd. 
 
§ 8  
Inkomna rapporter och skrivelser 
Björn Sonander informerar: 
Snöröjning: Staffan Magnusson har varit i kontakt med Mölndals kommun om 
bristande och för långsam snöröjning särskilt i de branta backarna i vårt område. 
Detta kan ju få svåra konsekvenser om t ex utryckningsfordon inte skulle kunna 
ta sig fram. Kommunens handläggare har svarat att en ny snöröjningspolicy är 
under arbete, där t ex branta backar ska prioriteras. 



2 
 

Gatuparkering: Max 24 timmars parkering gäller förutom för de som har 
boendeparkering där 14 dagar gäller.  
Flera medlemmar tycker att de nya parkeringsbestämmelserna är dåligt skyltade. 
Flera har också upplevt oklarheter om vad som gäller på mark mellan tomt och 
gata på några ställen. 
 
§ 9 
Lägesrapport av valberedning 
Anders Kjellström uppmanar alla att fundera över att anmäla intresse för 
styrelseuppdrag till honom och Christer Wirén. Telefonnummer finns på 
hemsidan.  
 
§ 10 Övriga frågor: 

- Anders Kjellström informerar om ”elstyrning vid laddning av elbilar” och 
ett projekt tillsammans med Chalmers bl a där Toltorpsdalen kan bli ett 
pilotområde för en försöksverksamhet. Intresserade uppmanas kontakta 
Anders Kjellström. 

- Christer Wirén informerar om möjlighet att få ett gynnsamt elavtal med 
BestEl. Kontaktpersoner är Jessica Karlsson och Petra Palmgren på 
BestEl, tel nr 0322 650 500 eller 650 530. 

- Ulla Britt Karlsson informerar om att arbetet med Fotoboken går mycket 
trögt, men att vi inte har gett upp. Ulla-Britt upprepar sin uppmaning till 
alla att titta i sina ”gömmor” vad det kan finnas för kort som kan bli 
aktuella och höra av sig till henne eller till Göran Ståhle. 

 
§11 Mötet avslutas 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
…………………………..... 
Björn Sonander sekreterare 
 
 
 
 
Justerat av: 
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…………….…………………. ……………………………….. 
Ann Wingårdh Ort och datum 
 
 
 
……………………………………. …………………………………. 
Ulla-Britt Karlsson Ort och datum  
 
 
Efter förhandlingarna och förtäringen håller Ann Wingårdh ett mycket 
uppskattat föredrag med bilder från en tre veckors rundresa i de för många 
okända centralasiatiska länderna Turkmenistan , Tadzjikistan, Uzbekistan, 
Kazakstan och Kirgisistan – länder där ingen mer än just Ann i församlingen 
hade varit. En blandning av människor som lever under enkla förhållanden och 
folktomma platser med fantastiska monument, palats och inte minst statyer av 
ledare.  


