Protokoll 6-05 styrelsemöte för skogsbärens SFF
Plats: Björn Lager, Datum 2005-10-04
Närvarande: Ulf Jähnke, Thomas Andersson, Björn Lager, Marie Jauhiainen, Tommy Karp,
Kjell G Sjöö, Christer Sjögren, Håkan Kassman
Dagordning
§1.

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2.

Faställande av dagordningen.

§3.

Som protokolljusterare jämte ordföranden valdes Thomas Andersson

§4.

Föregående protokoll(Protokoll 5-05) gicks igenom utan anmärkning.

§5.

Inkomna rapporter eller skrivelser.

5a)

Ingående temperatur på fjärrvärmen för låg i kvarter 6.
Samfälligheten skall leverera minst 60 grader vatten till kulvertarna.
Vi ställer pumparna på att köra konstant oavsett utomhustemperatur tills nästa möte.

5b)
Kvarter 6 signalerar att de har stort behov av täckbark inför kommande vinterstädning och att ny sand
behövs. Sand kommer att köpas in till vårens städdag.
5d)

Det har kommit in frågor om vad som ingår i kvartersombudsuppgifterna. Se §8c

§6.

Ekonomi.

6a)

Kassören lämnade en ekonomisk rapport. Inga anmärkningar.

6b)
27 februari släcks analoga nätet ner. Vi har fått offert på att byta till digitalt system på det kanaler där
vi idag inte har bytt. Offerten är på 33 350kr. Vi får två nya kanaler SVT24 och barnkanalen. Styrelsen
beslutade att acceptera offerten.
§7

Höststädningen 29:e och 30:e oktober.

Styrelsen beslutar att 5m3 täckbark köps in som kommer att finnas tillgängligt vid städdagen.
Två containrar beställs för trädgårdsavfall kommer att finnas. Placeras hjortronvägen blåbärsvägen. Var
vänliga lägg endast grenar, löv och annat liknande trädgårdsavfall.
§8.

Aktiviteter

8a)

Offert snöröjning tas in till nästa möte.

8b)

Styrelsearvoden tas upp på kommande möte.

8c)

Informationsmöte till kvartersombuden. Styrelsen informerar respektive kvartersombud.

8d)

En uppdatering av den pärm som cirkulerar från ett kvartersombud till nästa är på gång.

8e)

Konverterare för Digitalt->Analogt. Löst. Se under ekonomi.

8f)

Översyn av inköpsrutiner görs på kommande möte.

8g)

Tvättstugan alltför ofta ostädad. En instruktion för städning tas fram.

8h)

Samfälligheten utreder att ta fram en hemsidan för information m.m. Styrelsen beslutade att starta en

hemsida.
8i)
Misstanke om vattenläckage i fjärrvärmesystemet på hjortronvägen. Felsökning är på gång någon
under oktober månad.
8j)
Styrelsen beslutade att förändra rutinen för avläsning av varmvatten och fjärrvärmemätare. En
årsavläsning kommer att göras av kvartersombuden. Därav kommer respektive hushåll själva att läsa av vid
vår och höst och lämna in till kvartersombuden. Kvartersombuden delar ut avläsningslappar inom sitt
område och sammanställer det till kassören.
§9.

Övriga frågor.

9a)
Inga förslag har inkommit angående renoveringsbehov inför städdagen. Styrelsen efterlyser fler
förslag.
9b)
Problem med gungan i kvarter 4. Gungan är klassificerad för max 100kg. Det finns risk att barn
skadar sig när gungan överlastas när flera äldre barn använder dem. Frågan diskuteras vidare vid kommande
möte och vid höststädningen.
§10.

Nästa möte hos Christer Sjöberg på Blåbärsvägen 15, Tisdagen, den 15:e November kl. 19:00

§11.

Ordförande förklarade mötet avslutat. Styrelsen avnjöt kladdkaka med gräddkolaglass.

