PROTOKOLL 9 - 2012
SKOGSBÄRENS SFF
www.skogsbarens.org

Närvarande:

Kent Eriksson Pripp, Louise Hellman, Annelie Jonsson, Sofia Remnert,
Sara Ejnefjäll, Martin Lemon

Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2012-12-11
§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
Skrivelse har inkommit från boende på kvarter 6 på Lingongången angående dålig
snöröjning. Stora vallar har lämnats så att de boende inte kommer in på sina
garageinfarter. Sofia återkopplar till boende på Lingongången och Kent tar kontakt med
Bemab för att diskutera problemet.

§6

Grävning fiber
Grävningen har avstannat för tillfället. Arbetet kommer att återupptas så fort tjälen
släpper i marken. Man hann gräva klart för hela kvarter 1 och 2 och nästan hela kvarter
3. Nu kan YIT blåsa in fiber i de nedgrävda ledningarna och börja med indragningen i
varje hushåll. Vi återkommer när det börjar bli dags för insamling av nycklar till dessa
hushåll.
Vi vill uppmana de hushåll som har stora buskar/häckar som hänger ut över de
asfaltytor som ska återställas i samband med fibergrävningen. För att lättare kunna
asfaltera och få ett snyggt avslut med asfalten in mot tomtgränserna måste vi be er att
klippa ner/in dessa buskar och häckar när våren kommer. Observera att detta endast
gäller där asfalten ska återställas.
Det gamla TV-nätet kommer att finnas kvar till dess att ALLA hushåll har fått TVindraget.
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
 Kvarstår grävning för det beställda sopkärlet Molok till kvarter 4-6.
 Grävarbetena för byte av sektioneringsventilen på kvarter 3 kvarstår.

§8

Ekonomi
Sara redogjorde för det ekonomiska läget som ser bra ut och vi följer budget.
De hushåll som använder motorvärmare i samfällighetens garage under vintern ska
betala en avgift om 200 kr för detta. Kostnader för denna el ska betalas av varje hushåll
som nyttjar motorvärmare. Ta kontakt med vår kassör Sara så skickar hon en faktura till
er.

§9

Övriga frågor
Skadeanmälan till vårt försäkringsbolag Länsförsäkringar ska fyllas i och skickas in
tillsammans med kopior på fakturor med anledning av de kostnader vi har haft till följd
av blixtnedslaget i juli i år.
Sara och Sofia informerade från Villaägarnas möte 121206, bl a att vår samfällighet har
ett serviceavtal med Villaägarna.
Vi i styrelsen vill tacka så jättemycket för den frivilliga snöröjning som sker vid våra
sopstationer.

§ 10

Nästa möte
Nästa styrelsemöte den 22 januari 2013 kl 18.30 hos Louise, Hjortronvägen 122.

§ 11

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