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Närvarande: Ulrika Leray, Britt-Marie Carlsson, Louise Hellman, Marie Jauhiainen, 
Olle Norén, Annelie Jonsson, Tommy Werlefors, Kent Eriksson Pripp

Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2011-03-09

§ 1 Mötet öppnas
Ordförande Ulrika Leray hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Protokolljusterare
Louise Hellman valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande.

§ 4 Föregående protokoll
Genomgång av protokoll 1/2011. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Inkomna skrivelser
Skrivelser ang parkeringsproblem i kvarter 1 har inkommit. Styrelsen diskuterade detta och 
beslutade att lämna ett informationsblad till samtliga i kvarter 1.
Även en skrivelse ang mopeder i cykelförrådet har inkommit. Kent kollar försäkringsfrågan och 
återkommer.

§6 Aktivitetslistan
Genomgång av aktivitetslistan gjordes:
Bostadsrättsföreningen Blåbärsvägen – ombildande till egna fastigheter
Byte av trasiga garagebelysningar – väntar på offert
Vattenläcka – Tommy tar kontakt med RörTema
Sopstationerna – ev annat alternativ för placering av sopkärlen – Annelie och Olle återkommer 
med förslag
Systematiskt brandskyddsarbete – Dokument/information om detta kommer att finnas på 
hemsidan

§ 7 Ekonomi
Genomgång av förslag Budget 2011 – en del små justeringar.
Bokslutsarbetet pågår.

§ 8 Årsmötet
En motion har inkommit
Kallelse/dagordning mfl dokument kommer att delas ut till samtliga hushåll. Även på hemsidan 
kommer kallelse/dagordning att finnas.
Lokal bokad.
Ulrika har varit i kontakt med valberedningen.

§ 9 Vårstädning
7 – 8 maj. Ulrika lämnar info till samtliga kvartersombud som ansvarar för organisationen i resp 
kvarter. Louise beställer container – endast för trädgårdsavfall.

§ 10 Vattenfall
Ulrika informerade ang det tilläggskontrakt som är skrivet om förtydligande av gränsdragning 
mellan SFF och Vattenfall.



§ 11 Redovisning från mötet med Gästabudsstaden
Ulrika, Louise och Annelie har träffat Gästabudstadens representant ang TV nät mm. Separat 
information kommer att delas ut till samtliga hushåll.

§ 12 Övriga frågor
Styrelsen vill informera om att ”Bruna påsar” till kompost sopor hämtas vid Kommunens 
återvinningscentral. Det har uppmärksammats att man använder andra påsar och det är inte 
tillåtet.

§ 13 Nästa möte
Onsdagen den 6 april kl 19.00 hos Louise

§ 14 Mötet avslutas
Ulrika tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Britt-Marie Carlsson Ulrika Leray Louise Hellman


