
SKOGSBÄRENS SFF Protokoll 5/2011
www.skogsbarens.org

2011-06-14

Närvarande: Kent Eriksson Pripp Britt-Marie Carlsson, Louise Hellman, Olle Norén, 
Annelie Jonsson, Sara Ejnefjäll, Martin Lemon, Anders Casselmar

Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2011-06-14

§ 1 Mötet öppnas
Ordförande Kent Eriksson Pripp hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat.

§ 2 Dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Protokolljusterare
Martin Lemon valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande.

§ 4 Föregående protokoll
Protokoll 4/2011 gicks igen, godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Inkomna skrivelser
Skrivelse ang behov av reparation av leksaker i kvarter 4 har inkommit. Kent tar 
kontakt med kvartersombudet.

§ 6 Aktivitetslistan
Enkät – TV nätet:  Louise har påbörjat detta och kommer att lämna förslaget 
till styrelsen för synpunkter. Målet är att enkäten skall delas ut till samtliga 
boende innan semestern.
Div vattenfrågor: Martin bevakar de åtgärder som måste göras. Kontakt har 
tagits med RörTema.
Sopkärlen: Förslag finns att sopkärlen vid Lingongången/Blåbärsvägen skall 
flyttas till gamla soprummet i kv 4. Kent kontaktar Jonas på kommunen. 
Återkommer med information.
Parkeringsplatserna: Information till samtliga kvartersombud om ev 
ommålning av parkeringsrutorna. Kent ansvarar för detta.

§ 7 Ekonomi
All överlämning har skett till nya kassören. En hel del kvarstår att 
uppdatera/ändra. Redovisning gjordes per 30 april. Arbete med slutreglering av 
2010 pågår.

§ 8 Övriga frågor
Semesterlistan – förteckning finns över styrelsens semesterveckor och det är 
alltid någon som kan ta akuta frågor.
Möte kvartersombud – Kent och Martin har träffat nya kvartersombuden för 
genomgång av deras uppdrag.



Avläsning, vatten – avläsning av vatten skall ske per 30 maj. Uppgifter saknas 
från kvartersombuden i kvarter 1 och 2. Enligt uppgift är kv 1 nästan klara och 
påminnelse lämnas till kv 2.
Garage kv 4 – renovering av ett ev två garage måste göras. Kent ansvarar för 
intagning av offerter.
Sand till kv 6 – tyvärr fick inte kv 6 någon ny sand till sandlådan i samband 
med städhelgen. Louise utreder detta.
Sopcontainer - Återigen har man kastat annat än Trädgårdsavfall i containern 
som var placerad på Hjortronvägen på städdagen. Vi har fått extradebitering för 
detta och en skärpning måste ske. Gräsklippare – Styrelsen har beslutat att 
inköp av ny gräsklippare skall ske.

§ 9 Nästa möte
Tisdagen den 23 augusti  kl 19.00 hos Martin.

§ 10 Mötet avslutas
Kent tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Britt-Marie Carlsson Kent Eriksson Pripp Martin Lemon

Viktigt meddelande

Du som har återbetalning att vänta efter 2010 års avräkning och inte lämnat kontonummer 
ombedes att göra detta omgående till
kassor@skogsbarens.org

mailto:kassor@skogsbarens.org

