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Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2012-06-13 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

 

§ 3 Protokolljusterare 

Anders Casselmar valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5 Tilläggsavtal tomtgränser som ansvarsgräns med Vattenfall 

1) Leveranspunkt är vid första avstängningsventil i varje lägenhet. Vattenfall har 

ansvar fram till leveranspunkten.  

2) Undantag är de markventiler som monterats utanför gavel till hus 415 

(Blåbärsvägen 29) och 520 (Blåbärsvägen 22). Där gäller markventilen som gräns.  

3) För nedanstående fastigheter har Vattenfall ansvar fram till husfasaden: 

Hjortronvägen 26, 48, 54, 78, 80, 94 och 96. 

 

§ 6 Inkomna skrivelser 

Anonym skrivelse avseende parkeringsproblem har inkommit till styrelsen via en 

vindruta på en av styrelsemedlemmarnas bil. Styrelsen vill dock påpeka att parkerings-

platserna är till för alla boende/besökande i vår samfällighet oavsett vilket kvarter man 

bor på. Vi uppmanar dock våra boende att utnyttja garagen för att minimera risken med 

för överfulla parkeringar. Detta är ett bekymmer som återkommer varje sommar. 

När det gäller skrivelser till styrelsen uppmanar vi alla våra boende att maila dessa till 

styrelsen@skogsbarens.org. 

 

§ 7 Grävning fiber 

Information har kommit från Gästabudsstaden. Två samfälligheter är före oss på listan.  

Om allt går bra kan vi eventuellt räkna med start i början av oktober i år. 

 

§ 8 Aktivitetslistan 

Genomgång av aktivitetslistan gjordes. Arbetet med utbyte av vattenmätare fortsätter.  

På kvarter 2 har den dåliga björken nu tagits ned, dock hände en olycka och parkbänken 

fick sig en törn. Denna parkbänk kommer dock att lagas av anlitad entreprenör.  

Arbetet med sophus fortsätter. Nya alternativ finns och Martin kollar upp totalpris samt 

pris för tömning. 

 

§ 9 Ekonomi 

Sara redogjorde för det ekonomiska läget. Avläsning vatten mm är utdelat till alla 

hushåll. Utbetalning görs i slutet av juni. 
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§ 10 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 11 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte den 23 augusti kl 18.00 hos Anders. 

 

§ 12 Mötet avslutas 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Louise Hellman 

 

Justeras 

 

 

 

Kent Eriksson Pripp  Anders Casselmar 


