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Närvarande: Björn Lager, Marie Jauhiainen, Ulrika Leray, Tomas Andersson, Britt-Marie
Carlsson, Fredrik Hjert, Kaj Eklund §1-4
Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2007-09-25
§ 1 Mötet öppnas
Ordförande Björn Lager hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Dagordning
Mötet godkände dagordningen.
§ 3 Protokolljusterare
Fredrik Hjert utsågs tillsammans med Björn Lager att justera protokollet.
§ 4 Fjärrvärme
Fredrik och Kaj har analyserat offerten som kommit från Vattenfall och gjorde en mycket tydlig
redovisning för styrelsen. Mötet diskuterade detta och ser positivt på den offert som Vattenfall
lämnat. Information kommer nu att gå ut till samtliga medlemmar. Kaj, Fredrik och Björn ansvarar
för detta. Björn kommer även att kontakta resp Bostadsrättsförening för information. Ett
informationsmöte kommer att ske söndagen den 11 november kl 17.00 – plats, Långsättersskolans
matsal. Även en Extra föreningsstämma kommer att ske Tisdagen den 4 december kl 19.00.
Ett stort tack till Kaj och Fredrik för Era insatser i fjärrvärmearbetet.
§ 5 Föregående protokoll
Genomgång av protokoll 7/2007 gjordes. Protokollet lades till handlingarna.
§ 6 Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit till styrelsen.
§ 7 Ekonomi
Marie lämnade redovisning när det gäller Samfällighetsföreningens ekonomi. Renoveringen av
garage och kvartershus håller budget.
§ 8 Aktivitetslista
Inga nya ärenden antecknades på aktivitetslistan.
§ 9 Övriga frågor
Kvartershus mm:
Underhåll av kvartershusen och garagen är färdiga i de flesta kvarteren.
Parkering:
Styrelsen påminner åter igen om att det inte är tillåtet att använda parkeringsplatserna för
långtidsparkering/uppställning av fordon. Det är heller inte tillåtet att parkera bilarna i anslutning
till fastigheterna i kvarter 1 – 5. Vi vet att det är brist på parkeringsplatser och tänk på att använda
Era garage mera.
Snöröjning:
Det är åter dags att upphandla snöröjningen inför säsongen 2007/08. Björn ansvarar för detta.
Höststädning:
Städhelg i samfälligheten är 27 – 28 oktober. Resp kvartersombud organiserar städningen i ”sitt”

kvarter. Styrelsen uppmanar samtliga att delta i städningen, då detta ingår i resp fastighetsägares
ansvar att vara delaktig i gemensamma aktiviteter. Sopcontainer kommer att beställas och tänk på
att det är endast trädgårdsavfall som får kastas i containern.
Övrigt:
Röjning av sly kommer att påbörjas under hösten mellan åker och kvarter 3 och 4. Thomas, kv 4
och Ulrika, kv 3 kommer att vara SFF:s kontaktpersoner. Du som har Din ”baksida” mot åkern och
vill att rensning skall ske – kontakta någon av SFF:s representanter.
Kommunen har varit i kontakt med SFF med anledning av att det kastas trädgårdsavfall utmed gång
och cykel väg mot Thorsmans samt i dungen nedanför kvarter 2 och 3. Detta är inte tillåtet och
kommunen hänvisar till Sopstationen vid Björshult eller vid Rosvalla.
§ 10 Nästa möte
Måndagen den 29 oktober kl 19.00 hos Ulrika.
§ 11 Mötet avslutas
Björn tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet Justeras

Britt-Marie Carlsson Björn Lager Fredrik Hjert

