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Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2008-09-25
§ 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 Fjärrvärme
Byte av ventiler pågår och arbetet med byte av växlare har
påbörjats av RörTema.
YIT påbörjar byte av mätare under vecka 40 i de fastigheter
som inte skall byta växlare
Insamling av nycklar har fungerat ganska bra
Mötet med Lantmäteriet kommer inte att ske förrän under
oktober månad
Finansiering avyttring fjärrvärmenätet; 19 800 kronor per
hushåll med förfall datum 30 november 2008. Marie ansvarar
för inbetalningskort.
Placering av ventiler – Kjell har kontakt med Vattenfall
Larmtrådar – Kjell har kontakt med Vattenfall och förteckning
skall upprättas
Byte av ”stora” ventilen för avstängning kvarter 1-3, samt 4-6
skall göras under våren 2009
§ 5 Föregående protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna
.
§ 6 Skrivelser
En skrivelse har inkommit ang biltrafiken i kvarter 5. Styrelsen vill återigen påminna om att vi skall
begränsa biltrafiken i kvarteren. Det är många barn ute och leker och en olycka vore mycket
tragiskt.
§ 7 Ekonomi
Marie informerade om dagsläget när det gäller SFF:s ekonomi. Inbetalningskort för kvartalsavgiften
samt avyttring av fjärrvärmenätet skall delas ut.
§ 8 Övriga frågor

Snöröjning: Björn väntar på offert.
Höststädning: 25 – 26 oktober är det städhelg inom SFF. Björn och Daniel kontaktar samtliga
kvartersombud ang detta. En åtgärdsplan skall upprättas för resp kvarter och kvartersombuden får
ansvar för detta. Information kommer att ges av Björn och Daniel. Thomas beställer container.
Styrelsen påminner återigen att containern är ENDAST till för trädgårdsavfall.
Lekplatserna: Samtliga lekplatser inom SFF:s område har besiktads. Daniel har vidarebefordrat
besiktningsprotokollen till resp kvartersombud och kommer att ta kontakt för upplägg av
åtgärdsplan.
Oro på Arnö: SFF:s styrelse har fått information om att det är stökigt och olika gängbildningar
förekommer på Arnö. Polisen uppmanar att vi skall kontakta polisen, där vi misstänker att det inte
är riktigt ok.
§ 9 Nästa möte
Torsdagen den 16 oktober kl 19.00
Plats: Lingongången 4 (Marie)
§ 10 Mötet avslutas
Björn tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet Justeras
Britt-Marie Carlsson Björn Lager Marie Jauhiainen

