SKOGSBÄRENS SFF
www.skogsbarens.org

Närvarande:

PROTOKOLL

6/2012

Kent Eriksson Pripp, Anders Casselmar, Louise Hellman, Sara Ejnefjäll,
Victoria Taubner, Sofia Remnert

Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2012-08-23
§1

Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Protokolljusterare
Sofia Remnert valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande.

§4

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

§5

Inkomna skrivelser
Önskemål om att ta bort en sandlåda på kvarter 4 har inkommit. Beslutades att vi tar
bort den ena av de bägge sandlådorna och köper en ny lekattraktion och på den platsen.
Ytorna kontrolleras i denna lekpark och lekattraktion beställs. Pengar finns avsatta i
budget för detta.

§6

Fiber Gästabudsstaden
Styrelsen kommer att upprätta en blankett och dela ut till alla hushåll i samfälligheten.
Detta för få veta vilket betalningsalternativ respektive hushåll väljer.

§7

Aktivitetslistan
Sopkärl – Styrelsen fick i uppdrag på årsmötet att besluta om vilken typ av sopkärl vi
ska köpa in. Efter genomgång av offert från Sansac beslutades att vi ska beställa en
Molok underjordsbehållare på 5 m³ och två stycken skåp för kompostavfall att placera
vid kvarter 4-6.
Arbetet med byte av vattenmätare fortgår under hösten på kvarter 1–3. Kvartersombuden på resp gård samlar in nycklar. Mer information om detta kommer från dessa
kvartersombud.
Höststädning – Beslutades att tidigarelägga städdagen två veckor delvis p g a höstlov.
Årets städdag blir helgen 20-21 oktober. Containrar för trädgårdsavfall kommer att
beställas som vanligt.

§8

Ekonomi
Sara redogjorde för det ekonomiska läget som ser bra ut och följer budget.

§9

Övriga frågor
Vi behöver någon som kan klippa samfällighetens gräsmattor fr o m våren 2013. Kent
Isaksson som gör detta idag klipper denna säsong ut. Någon som är intresserad av att
göra detta? Frågor eller intresserad? Maila till styrelsen@skogsbarens.org
Vår försäkring täcker alla utgifter vi fått i samband med att blixten slog ned i vår
samfällighet 120708. TV-nätet slogs ut och vi har kostnader till YIT för lagning och
utbyte av reservdelar i TV-utrustningen samt för dom två träd på kvarter 5 som
skadades, dessa ska tas ned. Några hushåll har fortfarande inte TV sedan detta tillfälle,
felsökning pågår.

§ 10

Nästa möte
Nästa styrelsemöte den 26 september kl 18.30 hos Sofia.

§ 11

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