
Toltorpsdalens Egnahemsförening 
Föreningen bildad 1914 

 

 

 

Höstmöte torsdag 19 november 2015 

 

 

 

MÖTESPROTOKOLL 
  

§1 Mötets öppnande 

 Ulla-Britt Karlsson öppnar mötet, övriga 

styrelseledamöter presenterar sig förutom Magnus  

Fogelberg som är sjuk. 

 

§2 Val av ordförande för mötet 

 Lasse Samuelsson föreslås och väljs till 

mötesordförande. 

 

§3 Val av sekreterare för mötet 

 Björn Sonander föreslås och väljs till 

mötessekreterare.  

 

§4 Godkännande av dagordningen 

 Dagordningen är utdelad till mötesdeltagarna. 

 Den godkänns. 

 

§5 Val en justeringsman 

 Bruno Sjöstedt föreslås och väljs att tillsammans med 

Ulla-Britt Karlsson justera mötesprotokollet. 

 

§6 Föregående mötesprotokoll 

 Föregående mötesprotokoll läses upp och godkänns. 

 

§7 Inval av nya medlemmar 
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Lasse Samuelsson läser upp namn på 35 personer 

som ansökt om medlemskap. Förteckning bifogas. 

Mötet godkänner dessa och de hälsas välkomna till 

Egnahemsföreningen. 

 

§8 Inkomna rapporter och skrivelser 

 Inga rapporter eller skrivelser inkomna 

 

§9 Val av valberedning 

 Inga förslag. Frågan bordläggs till årsmötet. 

 

§10 Övriga frågor 

- Ove Paulusson informerar om att det finns 

möjlighet att teckna förmånligt avtal på antingen 1 

år, 3 år eller rörligt avtal med BestEl.  

- Ove har ansökt hos kommunen om fartbegränsning 

på gatorna i Byn. Kommunen har svarat att man 

ska se över detta och ge besked före jul. Är det fler 

som vill ansöka om fartbegränsning är det därför 

lämpligt att göra det omgående. 

- Staffan Magnusson berättar om bekymmer med 

parkerade bilar i östra delen av Toltorpsdalen upp 

mot stadsgränsen till Göteborg. Kan föreningen 

trycka på om t ex boendeparkering? Styrelsen tar 

till sig frågan. Eventuellt kan ansvarig 

trafikingenjör bjudas in till kommande möte. 

- Staffan ställer också en fråga om det finns intresse 

för en ”fixar-samverkan”, dvs att samla personer 

som kan utföra mindre underhålls- och 

reparationsarbeten i Toltorpsdalen. Styrelsen 

lägger ut information på hemsidan med 

kontaktuppgifter till Staffan. 
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- Björn Sonander informerar om en Facebookgrupp 

som heter Grannsamverkan Toltorpsdalen. Syftet 

är att hjälpas åt att förebygga inbrott genom att 

hålla uppsikt i området och snabbt kunna 

informera varandra om man observerar något 

misstänkt. Det är en sluten grupp och man 

kontaktar Martin Johnston via Facebook för att bli 

medlem. I dagsläget har gruppen 116 medlemmar. 

- I samband med föregående fråga kommer förslag 

upp att ordna ett informationsmöte om 

grannsamverkan hos polisen, alternativt bjuda in 

polisinspektör Niklas Brehm till nästa möte. 

Styrelsen tar frågan till sig. 

- Ulla-Britt Karlsson informerar om Egnahems-

föreningens hemsida. Fler bör läsa där om vad som 

är på gång! 

- Ulla-Britt informerar också om att 

Toltorpswarfvet, som skulle genomförts i 

september, ställdes in p g a ombyggnaden av 

skolan samt om att poängpromenaden, som 

arrangerades vid Krokslättsvallen istället den 11 

oktober, uppskattades av dem som deltog. Den 

kommer att bli en återkommande aktivitet och 

tillfälle till mingel under vårterminerna framöver. 

- Lasse Samuelsson lyfter upp behovet av en 

kommunal anslagstavla i Toltorpsdalen som 

Egnahemsföreningen kan utnyttja. Göran Ståhle 

kontaktar Mölndals kommun om detta. 

- Björn Sonander informerar om planerna för den 

numera sanerade och inhägnade tomten där 

Toltorpsdalens Bilservice och tidigare ”Tappen” 

låg. Detaljplanearbetet har just påbörjats, 
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bullermätningar mm ska genomföras. Samråd med 

de närmaste fastighetsägarna kommer att ske i 

mars-april 2016. Går allt som planerat kommer 

ärendet upp för beslut i kommunfullmäktige vid 

halvårsskiftet 2016. Därefter kan bygglovsansökan 

göras. Enligt nuvarande skisser blir det 

flerbostadshus på 3 – 4 våningar. Byggstart 

troligen under 2017. 

- Lasse Samuelsson informerar om en ny utställning  

”Mölndal förr och nu”  på Mölndals museum. 

Sevärd, tycker Lasse.  

 

§11 Mötet avslutas 

 

                       ------------  *  --------------- 

 

Efter förtäring av varm korv med bröd och kaffe lyssnar vi till 

Lars O. Carlsson som berättar och visar bilder om kyrkor i och 

omkring Göteborg. Ett intressant och roligt föredrag med 

många historiska återblickar men också en del om vad som 

händer i nutid. 

Ett stort tack till Lars O. för ännu ett spännande föredrag! 

 

Björn Sonander, mötessekreterare 

 

Justerat 

 

 

 

……………………….  ………………………… 

Bruno Sjöstedt   Ulla-Britt Karlsson 
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