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Närvarande: Björn Lager, Christer Sjöberg, Fredrik Hjert, Britt-Marie Carlsson, Marie 
Jauhiainen, Ulrika Leray, Daniel Lönnqvist
Utöver styrelsen: Kjell G Sjöö (del av mötet)
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2009-04-01
 

 

§ 1                 Mötet öppnas

Ordförande Björn Lager hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 
§ 2                 Dagordning

Dagordningen godkändes.

 
§ 3                 Protokolljusterare

Ulrika Leray valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande.

                       
§ 4                 Fjärrvärme

Genomgång av aktivitetslistan gjordes. 

Fjärrvärmegruppen har varit i kontakt med Adv Rolf Mattsson. Advokaten har inga 
synpunkter  på handlingarna från Vattenfall. Han rekommenderar däremot ett tillägg till § 8 
som styrelsen har meddelat Vattenfall.

 
§ 5                 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll gjordes. Protokollet godkändes och lades till 
handlingarna.

.                     

§ 6                 Skrivelser

                      Inga skrivelser har inkommit till styrelsen. 

 
§ 7                 Ekonomi

Kassören redovisade förslag på Budget 2009. Styrelsen godkänner förslaget och budgeten 
skall fastställas på Årsmötet.

Kvartalsavgiften från kvartal 2/2009 kommer för kvartal 1 – 5 att bli 2 300 kronor och för 
kvarter 6 att bli 2 200 kronor om budgeten godkännes. (Kvarter 6 har egna garage därav den 



mindre kvartalsavgiften)

 
§ 8                 Övriga frågor

                      Årsmöte:

                      Söndagen den 26 april kl 17.00

Vårstädning:

Lördagen den 25 april. Respektive kvarterombud ansvarar för upplägget i kvarteren. 
Sopcontainer beställs – OBS! Endast för trädgårdsavfall

Daniel kontaktar resp kvartersombud ang besiktningsprotokollen gällande lekplatserna. 
Styrelsen har beslutat att A-fel skall åtgärdas. Sand skall beställas till städhelgen. Styrelsen 
beslutade att endast påfyllning skall ske – ingen bortforsling av gammal sand.

Kanalplan:

Ulrika rapporterade att arbetet är utfört.

Ett mail ang önskemål om ytterligare TV kanaler har kommit. Styrelsen återkommer i denna 
fråga.

 

 
Biltrafik:

Återigen var olyckan nära. TÄNK PÅ alla lekande barn om Du av någon anledning måste 
åka in i kvarteret. 

 
§ 9                 Nästa möte

                      Måndagen den 20 april kl 19.00 

                      Plats: Hjortronvägen 66 (Britt-Marie)

 
§ 10               Mötet avslutas

                      Björn tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

                      

Vid protokollet                                        Justeras
 

 

 

Britt-Marie Carlsson                                  Björn Lager                          Ulrika Leray


