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§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

 

§ 3 Protokolljusterare 

Victoria Taubner valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

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

 

§ 5 Inkomna skrivelser  
Skrivelse har inkommit från kvarter 1 avseende en björk som bör tas ned p g a fallrisk. 

Det finns även några små björkar som vuxit sig så pass stora att de anses som sly och 

borde kunna tas ned. Den stora björken har kontrollerats av kunnig person från 

Skogsvårdsstyrelsen och anses inte vara sjuk och kommer av den anledningen inte 

fällas. För övrigt gäller samfällighetens regler vid trädfällning som tidigare, var god se 

dessa regler som finns på samfällighetens hemsida.  

Vid cykelförrådet på kvarter 1 finns två hål i marken. Styrelsen beslutade att se till att 

dessa fylls igen.  

Påminnelse har inkommit när det gäller de felaktigt målade p-rutorna på kvarter 2. 

Styrelsen beslutade att se till att detta åtgärdas under våren 2013 då marken är 

tillräckligt torr för att färgen ska fästa bra.  

Klagomål har inkommit från flera kvarter när det gäller trafiken inne på våra gårdar. 

Mycket bilar som kör in ofta och dessutom med alldeles för hög fart. Tänk på farten när 

ni måste köra in bilen på gården! 

 

§ 6 Grävning fiber 

Louise informerade om att Gästabudsstaden, YIT och Brorssons Entreprenad har idag 

haft ett gemensamt planeringsmöte gällande fiber för vår samfällighet. YIT är anlitade 

för att göra allt svets- och kopplingsjobb i detta projekt. Intilliggande samfällighet 

Sommarängen är nu färdiga med sitt fiberprojekt och arbete kommer nu att påbörjas 

inom vår samfällighet. De börjar med kvarter 1 och 2 och jobbar sig upp mot kvarter 6. 

Det första arbetet kallas för bredning, det innebär att YIT kommer att åka ut och 

kontrollera hur det ser ut i vår samfällighet. Det första arbetet blir handgrävning på 

nödvändiga tomter (för minimal förstöring). Alla hushåll kommer att kontaktas av YIT. 

De som har tomter som det ska grävas på kommer att ha direktkontakt med YIT 

angående handgrävningens upplägg. Handgrävningen beräknas börja vecka 44 och pågå 

under vecka 44-45. Hur lång tid det tar beror på hur många arbetslag YIT har. Vecka 
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46-47 och ungefär 4-5 veckor kommer maskingrävning att ske (smal gräveskopebredd). 

Hålen täcks igen varefter arbetet är klart.  

 

Ledningskontroll är gjord av firman ELTEL, därav alla fina färgglada spraystreck på 

marken lite här och där. Eftersom kommunens mark har grävstopp fr o m 121201 ska 

grävningen på kommunal mark vara klar till dess. På vår mark kan de fortfarande gräva.  

Hela projektet (fiber indraget och TV-utbud klart i varje hushåll) beräknas vara klart 

vecka 9. Asfaltering därefter beror på väder.  

 

Montering av två TV-antenner är standard i varje hus, ingår i priset. Om något hushåll 

vill ha flera uttag utöver dessa två får de själva kontakta YIT. Dessa eventuella arbeten 

kommer att tas efter projektets slut för att inte fördröja projektet och betalas av 

respektive hushåll till YIT.  

 

All denna information finns även på samfällighetens hemsida och så fort vi får mer 

information kommer informationen på hemsidan att uppdateras. Styrelsen uppmanar 

alla boende att gå in på hemsidan www.skogsbarens.org kontinuerligt för att hålla er 

uppdaterade i detta projekt.  

 

§ 7 Aktivitetslistan 

 När det gäller grävning för det beställda sopkärlet Molok till kvarter 4-6 väntar 

vi fortfarande på svar från Bemab avseende grävning.  

 Kvartersombudspärmarna är nu reviderade. 

 Grävarbetena för byte av sektioneringsventilen på kvarter 3 kommer snart att 

dra igång. Vattenstopp kommer att ske under denna ej ännu fastställda dag. 

Information om dag kommer att anges på hemsidan samt informationslapp 

kommer att distribueras i berörda hushålls brevlådor. 

 Höstens städdag avklarad i helgen. En container innehöll en lastpall vilken togs 

bort ur containern. Tänk på att dessa cointainers till våra städdagar endast är 

avsedda för trädgårdsavfall som är komposterbart. Kommer annat skräp med 

får vi betala extra onödig kostnad för samfälligheten. 

 

§ 8 Ekonomi 
Ingen ekonomisk rapport då kassören ej kunde närvara vid dagens möte. 

 

§ 9 Övriga frågor 

Offert har inkommit från Bemab avseende snöröjning vinter 2012/2013. Styrelsen 

beslutade att godkänna denna offert.  

 

§ 10 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte den 4 december kl 18.30 hos Kent. 

 

§ 11 Mötet avslutas 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Louise Hellman 

 

Justeras 

 

 

 

Kent Eriksson Pripp  Victoria Taubner 
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