
Protokoll 1-06 styrelsemöte för Skogsbärens SFF                                  
www.skogsbarens.org
Plats: Kjell G Sjöö, Datum 2006-01-17

Närvarande: Ulf Jähnke, Thomas Andersson, Marie Jauhiainen, Tommy Karp, Kjell G Sjöö, 
Christer Sjögren, Håkan Kassman 

 
Dagordning

§1.       Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

 
§2.       Dagordningen fastställdes.

 
§3.       Som protokolljusterare jämte ordföranden valdes Håkan Kassman 

 
§4.       Föregående protokoll(Protokoll 7-05) gicks igenom utan anmärkning.

 
§5.       Inkomna rapporter eller skrivelser.

5a)       Villaägarnas riksförbund har förändrat anslutningsformen för samfälligheter. Istället för medlemskap 
tecknar riksförbundet ett serviceavtal med den berörda föreningen. Förändringen innebär att avgiften sänks 
från ca 30.000kr till 15.000kr. Styrelsen beslutade att nyteckna serviceavtalet. 

5b)       Skrivelse angående störande lastbilsparkering vid Hjortronvägens vändplan har inkommit. En 
omfattande korrespondens med ansvariga på kommunen har förts under dec –05/jan -06

 
§6.       Ekonomi.

6a)       Ett par värmemätare i området har fallerat. Mätarna kommer snarast att bytas ut. Eftersom mätarna 
utgör debiteringsunderlag för värmekostnaderna under året kommer innehavarna att debiteras enligt ett 
snittvärde för de senaste tre åren. Samtliga boende uppmanas att anmäla trasiga mätare snarast möjligt om fel 
uppstår. 

 
§7.       Aktiviteter

7a)       En uppdatering av den pärm som cirkulerar från ett kvartersombud till nästa är på gång.

7b)       Tvättstugan är alltför ofta ostädad. Förslag på instruktion har framtagits som skall stämmas av med 
tvättstugeansvarig.

7c)       Utredning pågår gällande fjärrvärme/varmvatten

 
§8.       Övriga frågor.

8a)       Styrelsen påminner om att motioner till årsmötet 2/4 skall vara inlämnade senast 28/2. 

8b)       Snöröjningslista. Kvartersombuden uppmanas att upprätta snöröjningslistor för att hålla 
undan snö ifrån gemensamhetsanläggningar enligt protokoll 23/11 –04. 
8c)       Klagomål på långtidsuppställda bilar inom området har framförts. I synnerhet som dessa försvårar 
snöröjningen. Styrelsen påminner om att parkeringen är avsedd för korttidsparkering och uppmanar ägarna 
att handla i enlighet med detta för allas trivsel.

 



§9.       Nästa möte hos Ulf Jähnke på Lingongången 5, Tisdagen, den 28:e Februari kl. 19:00

 
§10.      Ordförande förklarade mötet avslutat.. Styrelsen avnjöt hett, svart kaffe med Kjells Mazarintårta. 

 


