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Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2007-08-28
§ 1 Mötet öppnas
Ordförande Björn Lager hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Dagordning
Mötet godkände dagordningen.
§ 3 Protokolljusterare
Ulrika Leray utsågs tillsammans med Björn Lager att justera protokollet.
§ 4 Fjärrvärme
Kaj redogjorde för statusen när det gäller fjärrvärmearbetet. Fredrik och Kaj arbetar fram ett
informationsmaterial till samtliga boende. Styrelsen beslutade också att kalla till ett
informationsmöte. Datum ej fastställt.
§ 5 Föregående protokoll
Genomgång av protokoll 6/2007 gjordes. Protokollet lades till handlingarna.
§ 6 Skrivelser
En skrivelse har inkommit ang information när det gäller underhåll av SFF:s gemensamma
byggnader. Styrelsen diskuterade skrivelsen och beslutade att ordförande ansvarar för svar till
berörd.
§ 7 Ekonomi
Marie lämnade redovisning per 30 juni -07. Inga större avvikelser när det gäller budget. Styrelsen
diskuterade problemet med för sent inbetalda kvartalsavgifter och beslutade att förseningsavgiften
fastställs till 200 kronor per utskickad påminnelse.
§ 8 Aktivitetslista
Inga nya ärenden antecknades på aktivitetslistan.
Prioritet är att få målning av garage och kvartershusen klara till 15 september. Samtliga
kvartersombud är informerade om detta. Prioritet är också fjärrvärmearbetet och upphandling av
snöröjning säsongen 2007/08

§ 9 Övriga frågor
Kvartershus mm:
Underhåll av kvartershusen och garagen pågår i samtliga kvarter. Styrelsen har fått information om
att det tyvärr finns boende som inte deltagit i arbetet och uppmanar nu samtliga att ta ansvar för att
detta blir klart.
Parkering:
Styrelsen vill också påminna om att parkeringsplatserna inte är till för långtidsparkering.

Häckar:
Styrelsen vill uppmana samtliga fastighetsägare som har häckar mot trottoarer att
se över dessa då det är svårt att passera förbi på en del platser.
§ 10 Nästa möte
Tisdagen den 25 september kl 19.00 hos Fredrik.
§ 11 Mötet avslutas
Björn tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet Justeras
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