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Närvarande: Björn Lager, Christer Sjöberg, Fredrik Hjert, Britt-Marie Carlsson, Marie 
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Utöver styrelsen: Kjell G Sjöö 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2009-04-20
 

§ 1                 Mötet öppnas

Ordförande Björn Lager hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 
§ 2                 Dagordning

                      Tillägg till dagordningen – 4 a Ekonomi

Dagordningen godkändes.

 
§ 3                 Protokolljusterare

Fredrik Hjert valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande.

 
§ 4                 Föregående protokoll

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

.                            

§ 4 a              Ekonomi

                      Kassören redovisade kostnader för kvartal 1 – 2009.

 
§ 5                 Fjärrvärme

                      Genomgång av aktivitetslistan gjordes

                      Gränsdragning – Fastighetsägare/SFF gällande kallvatten – se bilaga

                      Avtalet undertecknat – Vattenfall överlämnar avtalet till Lantmäteriet

                      Vid ev fel på fjärrvärmen kontaktas Vattenfall

 
§ 6                 Städhelg

Lördagen den 25 april. Respektive kvarterombud ansvarar för upplägget i kvarteren – 
information har lämnats

Sand beställd – endast för påfyllning

Träolja inköpt – Daniel ansvarar för utdelning till resp kvartersombud

 



§ 7                 Årsmöte

                      Söndagen den 26 april kl 17.00 

                      Plats – Långsättersskolans matsal

 
§ 8                 Övriga frågor

                      Information ang beställning av uppdrag/utförande av arbeten inom SFF.

En boende inom SFF har beställt ett arbete utan att kontakta styrelsen. Detta får inte 
förekomma. En kostnad har nu uppstått som SFF styrelse inte hade kännedom om. Det är 
endast styrelsen som har rätt att beställa de uppdrag som skall göras inom SFF. Kontakt tas 
med berörd person av ordförande. 

För kännedom:

Besök – sopcontainern vid fotbollsplanen

Natten till onsdag 15 april uppmärksammades besök i sopcontainern vid fotbollsplanen. En 
man öppnade den stora luckan och hoppade ner i containern och tillbringade ca 30 minuter i 
den. Ytterligare besök en stund senare och fortsatt letande i containern. På behörigt avstånd 
uppmanades mannen att ge sig av från området, vilket han gjorde. På morgonen gjordes en 
kontroll och det visade sig att många påsar var öppna och soporna låg löst i containern. 
Kommunen är informerade och vi från styrelsen sida bevakar detta. Vi uppmanar samtliga 
boende att vara uppmärksamma i området och även se till att garagen och egna förråd är låsta.

 
§ 9                 Mötet avslutas

                      Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

                             

Vid protokollet                                        Justeras
 

 

 

Britt-Marie Carlsson                                  Björn Lager                          Fredrik Hjert


