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Närvarande: Christer Sjöberg, Fredrik Hjert, Britt-Marie Carlsson, Marie Jauhiainen, 
Ulrika Leray, Björn Lager, Thomas Andersson, 
Utöver styrelsen: Kjell G Sjöö
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2008-09-09
 

§ 1                 Mötet öppnas

Ordförande Björn Lager hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 
§ 2                 Dagordning

Dagordningen godkändes.

 
§ 3                 Protokolljusterare

Marie Jauhiainen valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande.

 

§ 4                 Föregående protokoll

                      Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

                       
§ 5                 Fjärrvärme

-          Kontroll av samtliga kallvattenventiler har gjort. Arbetet med att byta de som läcker 
påbörjas vecka 38.

-          Placering av ventiler för BRF och Sutteränghusen  -  Kjell tar kontakt med Vattenfall

-          Möte med Lantmäterimyndigheten och Vattenfall – Björn ansvarar för detta

-          Inbetalningskort gällande avyttring mm av fjärrvärmenätet – Inbetalningen skall vara 
gjord till SFF senast 30 november - Marie ansvarar för detta

-          Larmtrådar, Fjärrvärmen - En fastighet per kvarter är utrustad med Larmtrådar gällande 
fjärrvärmen. Vattenfall vill ha förteckning över de fastigheter som är aktuella – Kjell 
ansvarar för detta

 
§ 6                 Övriga frågor

-          En del reparationer av asfalt måste göras inom SFF;s område – Christer ansvarar för 
detta

-          Ansning/fällning av träd har skett inom SFF:s område igen utan att samtliga boende i 
kvarteret var informerade och gett sitt godkännande. Styrelsen vill åter igen informera om 
att det inte är tillåtet att göra detta utan att det är väl förankrat med samtliga boende i 
kvarteret. Vid tvist om trädfällning inom ett kvarter är det samfällighetens styrelse som 
medlar och har den slutgiltiga rösten. Kontakten med styrelsen tas via kvartersombudet.

-          Kontrakt för snöröjning säsongen 2008/2009 – Björn ansvarar för detta



                      
§ 7                 Nästa styrelsemöte

                      Styrelsemöte – torsdagen den 25 september kl 19.00 hos Björn

 
§ 8                 Mötet avslutas

                      Ordförande Björn Lager förklarade styrelsemötet avslutat.

 

Vid protokollet                                        Justeras
 

Britt-Marie Carlsson                                  Björn Lager                         Marie Jauhiainen                  


