
SKOGSBÄRENS Protokoll 6/2007
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www.skogsbarens.org 2007-06-12
Närvarande: Björn Lager, Marie Jauhiainen, Ulrika Leray, Christer Sjöberg, Tomas 
Andersson, Britt-Marie Carlsson, Fredrik Hjert, Daniel Lönnqvist, Kaj Eklund §1-3 samt §8
Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2007-06-12
§ 1 Mötet öppnas

Ordförande Björn Lager hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Dagordning

§ 8 kommer att behandlas efter § 3

Mötet godkände ändringen.

§ 3 Protokolljusterare

Ulrika Leray utsågs tillsammans med Björn Lager att justera protokollet.

§ 8 Fjärrvärme

Kaj informerade från mötet med Vattenfall.

Prisuppgifter och kompletteringar skall överlämnas av Vattenfall och en provmontering skall göras. 
Mötet diskuterade ett informationsmöte för medlemmarna och hoppas detta kan ske vecka 35. 
Kallelse kommer att skickas till samtliga. Mötet beslutade att kontakta Villaägarna när det bl a 
gäller den juridiska delen.

§ 4 Föregående protokoll

Genomgång av protokoll 5/2007 gjordes. Protokollet lades till handlingarna.

§ 5 Skrivelser

Inga skrivelser har inkommit till styrelsen.

§ 6 Ekonomi

Marie redogjorde för dagsläget när det gäller den ekonomiska delen.

Slutregleringen för 2006 är klar och inbetalningarna har förfallodag 30/6-07 

§ 7 Aktivitetslista

Inga nya ärenden antecknades på aktivitetslistan.

Prioritet är att få målning av garage och kvarters husen klara.

§ 9 Övriga frågor

Möte med kvartersombuden:

Björn informerade från mötet med kvartersombuden. 

Fördelning av protokoll mm:

Daniel ansvarar för kvarter 1 – 3

Fredrik för kvarter 4 – 6

Firmatecknare:

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

Parkering av fordon:



Styrelsen påminner om att endast sjuktransporter och varutransporter är tillåtet i kvarteren. Tänk 
också på att Du inte låter bilen stå kvar i kvarteret.

Styrelsen påminner också om att bollspel på och emot kvarters husen inte är tillåtet (se föregående 
protokoll). Vi uppmanar barnfamiljerna att informera sina barn/ungdomar.

§ 10 Nästa möte

Tisdagen den 21 augusti kl 19.00 hos Britt-Marie.

.

§ 11 Mötet avslutas

Björn tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet Justeras

 

 

Britt-Marie Carlsson Björn Lager Ulrika Leray


