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

Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2008-10-16
 

§ 1                 Mötet öppnas

Ordförande Björn Lager hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 
§ 2                 Dagordning

Dagordningen godkändes.

 
§ 3                 Protokolljusterare

Daniel Lönnqvist valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande..

                       
§ 4                 Fjärrvärme

Genomgång av aktivitetslistan gjordes. Arbetet med byte av mätare och växlare flyter på 
enligt planerat. 

 
§ 5                 Föregående protokoll

                      Genomgång av föregående protokoll. Björn rapporterade från mötet med anledning av     den 
skrivelse som inkommit ang biltrafik i kv5. Mötet var välbesökt och många kloka            förslag kom fram. 
Styrelsen uppmanar samtliga som åker in i kvarteren att tänka på                    ”Lekande barn”. Styrelsen skall 
undersöka om det finns möjlighet att få skylt ”Lekande       barn” till samtliga kvarter. Protokollet godkändes 
och lades till handlingarna.

.                     

§ 6                 Skrivelser

                      Inga skrivelser har inkommit till styrelsen. 

 
§ 7                 Ekonomi

                      Marie informerade om dagsläget när det gäller SFF:s ekonomi. Påminner om                   
förfallodag för inbetalning ang avyttring av fjärrvärmen, 2008-11-30. Inbetalningskort       kommer att delas 
ut till samtliga.

 
§ 8                 Övriga frågor

                      Snöröjning:  Styrelsen har beslutat förlänga kontraktet med den entreprenör som           
ansvarade för snöröjningen förra säsongen.



                      Höststädning: 25 – 26 oktober. Samtliga kvartersombud har fått information och           
ansvarar för upplägget i resp kvarter. Styrelsen påminner om att containern är ENDAST               till för 
trädgårdsavfall.

                      TV-nätet: En del störningar finns på TV-nätet. Kanalplanen skall ses över. YIT har på   grund 
av omläggningar inte kunnat göra detta arbete. Ulrika bevakar detta.

                      Parkering: Styrelsen vill åter igen påminna om uppställning/parkering av bilar. Det har   
uppmärksammats att det står bilar som inte används. Vi uppmanar ägaren att ta bort                 dessa bilar. 
Tänk också på hur Du parkerar bilarna – vi går vintern till mötes och måste                tänka på snöröjningen. 

                      ”Fågelbogungan”: I kvarter 4 har det funnits en sk Fågelbogunga, som inte varit           
uppsatt under de senaste åren. Denna gunga kommer att skänkas till Arnö    föräldraförening som kommer att 
sätta upp gungan vid Långsättersskolan. Kvarter 4 

                      kommer att få nya gungor till våren 2009.

 

 
§ 9                 Nästa möte

                      Måndagen den 17 november kl 19.00 

                      Plats: Hjortronvägen 34 (Daniel)

 
§ 10               Mötet avslutas

                      Björn tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

                      

Vid protokollet                                        Justeras
 

Britt-Marie Carlsson                                  Björn Lager                         Daniel Lönnqvist                  


