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Närvarande: 20090917 o 21 Ulrika Leray, Britt-Marie Carlsson, Christer Danielsson 
Louise Hellman, Tommy Werlefors
20090917 Marie Jauhiainen, Kent Eriksson Pripp 
20090921 Fredrik Hjert

Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2009-09-17 -- 21

Styrelsen har haft två möten som redovisas i samma protokoll

Från 2009-09-17

Kvartersombuden har fått i uppdrag av styrelsen att göra en genomgång av 
parkeringsplatserna och förslag på förändringar. Vid mötet den 17 september gjorde styrelsen 
en genomgång av samtliga parkeringsplatser och tittade på förslagen som kommit. En del 
förändringar går att göra med enkla medel, men tyvärr krävs det en del markarbeten mm för 
att få ytterligare platser. Styrelsen fortsätter arbetet. 

Vi har också iakttagit att det är många garage som inte används eller används som 
uppställningsplats/förvaring. Eftersom vi har brist på parkeringsplatser uppmanar vi Er att se 
över detta och använd garagen till bilen!

Nya hemsidan – Styrelsen fick en genomgång och presentation av nya hemsidan. Ett 
fantastiskt bra arbete har gjorts av Robban – ETT STORT TACK.  I början av oktober kan Du 
se den på www.skogsbarens.org

Från 2009-09-21

§ 1 Mötet öppnas
Ordförande Ulrika Leray hälsade alla välkomna och speciellt till Stefan Ekholm, 
Sörmlands Kustens Räddningstjänst och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Info – Sörmlands Kustens Räddningstjänst
Stefan Ekholm gav en mycket bra information om lagar och förordningar som styr det 
Systematiska brandskyddsarbetet. 

Styrelsen kommer att fortsätta att arbeta med detta, men vill redan nu uppmana samtliga 
att se över det som finns i garagen. Vi har många garage som ligger nära bostadshuset 
och det kan ge ett snabbt förlopp om olyckan är framme. 

Vi vet att det förekommer en del reparationsarbeten i garagen och vi vill 
uppmärksamma Dig på att det finns ingen försäkring i SFF som täcker ev skador utan 
det är Du själv som får stå för ev kostnader. 

Tänk också på levande ljus nu när vi går mot den mörka årstiden. Vi återkommer med 
mer information.

§ 3 Dagordning
Dagordningen godkändes.



§ 4 Protokolljusterare
Christer Danielsson valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande.

§ 5 Föregående protokoll
Protokoll 6/2009 gicks igenom. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

 
§ 6 Aktivitetslista

Genomgång av aktivitetslistan. 
- Britt-Marie gör kvittenslistor till nycklar
- TV nätet – Christer väntar på offert
- Snöröjning – Ulrika väntar på offerter
- Ulrika skriver informationsbrev till kvartersombuden inför Höststädningen 24 – 25 

oktober
- Fredrik beställer sopcontainer –  OBS! Endast till trädgårdsavfall
- Fortsatt arbete med parkeringsplatserna – torsdagen den 1 oktober kl 18.00

§ 7 Ekonomi
Ingen information – Marie förhindrad att deltaga på mötet.

§ 8 Övriga frågor
En fråga har inkommit till styrelsen om inköp av Party tält. Styrelsen beslutade att inget 
inköp skall göras. Finns intresse får resp kvarter ta detta.

§ 9 Nästa möte
Nästa styrelsemöte – Torsdagen den 15 oktober kl 19.00 hos Christer
Novembermötet - Torsdagen den 19 november kl 19.00

§ 10 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

Britt-Marie Carlsson Ulrika Leray Christer Daníelsson


