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§1

Ordförande Björn Lager hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Konstituering av styrelsen:
Björn Lager

Ordförande

Marie Jauhiainen

Kassör

Britt-Marie Carlsson

Sekreterare

Christer Sjöberg

El

Thomas Andersson

Fjärrvärme/Undercentralerna

Kjell G Sjöö

TV nätet och Materialförvaltare kv 4-6

Ulrika Leray
Håkan Kassman

Ledamot
Materialförvaltare kv 1-3

Björn Lager och Marie Jauhiainen tecknar Skogsbärens SFF var för sig.
§2

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Protokolljusterare
Ulrika Leray utsågs till att justera protokollet tillsammans med Björn Lager.

§4

Föregående protokoll
Protokoll 3/2006 gicks igenom och lades till handlingarna.

§5

Skrivelser
Tre skrivelser har inkommit till styrelsen
Skrivelse från kvarter 2 ang reparation av stuprör vid garagen:

Håkan kontaktar kvartersombudet för inköp och reparation
Skrivelse från kvarter 3 ang. klotter:
Ordförande, kassör m.fl. kommer under de två närmaste veckorna att träffa
kvartersombuden i resp. kvarter för genomgång och prioritet av reparationer och
underhåll. Styrelsens tar med sanering på åtgärdslistan.
Skrivelse från kvarter 1 ang. bilkörning, trädfällning och parkering:
Björn kontaktar de familjer som lämnat skrivelsen för ytterligare information innan
åtgärder vidtas.
§6

Ekonomi
Kassören meddelade att arbetet med slutreglering för 2005 pågår. Återbetalningar
resp. ytterligare inbetalningar för 2005 skall regleras per 30 juni 2006. Information
kommer under maj månad.

§7

Övriga frågor:
Kvartersombudspärmarna
Ulrika och Britt-Marie ansvarar för ett utkast till pärmarna och redovisar detta på
nästa styrelsemöte.
TV nätet
Styrelsen har uppmärksammat att vissa störningar finns på TV nätet. Kjell har
kontaktat YIT som undersöker detta. Styrelsen diskuterade också om nätet klarar
ytterligare kanaler.
Garage/Parkeringsplatser
Tyvärr har det under en längre tid varit ont om parkeringsplatser. Styrelsen uppmanar
därför alla att använda sitt garage. Vi vill samtidigt påminna om att garagen inte får
användas som verkstad.
Häckar mot kommunens mark
Styrelsen påminner om att de fastighetsägare som har häck/buskar som gränsar mot
kommunens mark/gång- och cykelvägar samt trottoarer måste vara mycket noga med
att grenar inte går ut över tomtgränsen.

§8

Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 29 maj 2006 kl 19.00 hos Ulrika, Hjortronvägen 108.

§9

Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Mötet avslutades
med en gemensam rundvandring i området.

Vid protokollet

Britt-Marie Carlsson

Justeras

Björn Lager

Ulrika Leray

