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Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2012-09-26 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

 

§ 3 Protokolljusterare 

Annelie Jonsson valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

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

 

§ 5 Inkomna skrivelser 

En skrivelse har inkommit från boende med förfrågan om den dåliga kvaliteten på TV-

bilden och om vi måste betala för det. Då alla har dålig kvalitet beslutade styrelsen att 

inte vidta någon åtgärd då vi inte kommer ha befintlig TV-anläggning kvar så länge till. 

 

§ 6 Fiber Gästabudsstaden 

Gästabudsstaden meddelar att planerad grävstart ligger ungefär i slutet av oktober. Man 

arbetar just nu för fullt med samma projekt i annan samfällighet nära oss. Kommunen 

har ett fastställt grävstopp från 1 december men Gästabudsstaden meddelar att all 

grävning inom vår samfällighet ska vara klar innan detta datum. Kvarstår blankett att 

upprätta och dela ut till alla våra hushåll avseende finansieringen per hushåll.  

 

§ 7 Aktivitetslistan 

Sopkärlet Molok är beställd till kvarter 4-6. 

Arbetet med byte av vattenmätare pågår. Informationsblad har delats ut till berörda 

hushåll på kvarter 1-3.  

På kvarter 4 kan arbetet med grävning påbörja i lekparken inför den nybeställda 

lekattraktionen. 

 

§ 8 Ekonomi 

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

 

§ 9 Övriga frågor 

Klart med efterträdare för gräsklippning av samfällighetens grönytor. Jesper Fahlgren 

tar över efter Kent.  

Information från Nyköpings kommun att nya kompostpåsarna Biobag introduceras från 

och med nästa år, finns att hämta på samma ställen som idag.  

 

 

 

 

http://www.skogsbarens.org/


 

 

§ 10 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte den 23 oktober kl 18.30 hos Victoria. 

 

§ 11 Mötet avslutas 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Louise Hellman 

 

 

Justeras 

 

 

 

Kent Eriksson Pripp   Annelie Jonsson 

 

 

 

 

 


