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Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2013-05-29 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

 

§ 3 Protokolljusterare 

Damir Zukic valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande. 

 

§ 4 Konstituering av styrelsen 

 Kent redogjorde för styrelsens uppdrag och rollen som styrelseledamot i SFF. 

 Konstituering av styrelsen gjordes: 

 Ordförande  Kent Eriksson Pripp 

 Kassör  Monica Andersson 

 Sekreterare Louise Hellman 

 Ledamot  Staffan Forsberg Ansvar – Vatten 

 Ledamot Sofia Remnert  Ansvar – TV 

 Ledamot Annelie Jonsson Ansvar – Materialförvaltare kv 4-6 

 Suppleant Victoria Taubner Ansvar – El 

 Suppleant Damir Zukic  Ansvar – Materialförvaltare kv 1-3 

 Kent Eriksson Pripp och Monica Andersson tecknar Skogsbärens SFF var för sig. 

 

§ 5 Våra nya kvartersombud  
Alla nya kvartersombud var inbjudna. Kvartersombud från kvarter 1, 2, 4 och 6 kunde 

dock inte närvara. Efter presentation av styrelse och kvartersombud informerades om 

vad det innebär och vad som ingår i rollen som kvartersombud. Rättelse av kvarters-

ombud i årsmötesprotokollet för kvarter 1 ska vara Henrik Karlsson, Hjortronvägen 12 

och för kvarter 6 Björn Andersson, Lingongången 10.  

 

§ 6 Föregående protokoll 

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

 

§ 7 Inkomna skrivelser  
Skrivelse har inkommit angående utbredning av häckar. Häckarna hänger ut över 

kommunens mark. För regler kring detta vänligen läs mer på kommunens hemsida:  

http://nykoping.se/Trafik--resor/Trafik/Trafiksakerhet/Fri-sikt/ Vi rekommenderar att 

alla ser över sina häckar så att överhänget inte är för stort och skymmer sikten.  

Skrivelse har inkommit från kvarter 4 angående problem med häck vid lekplatsen samt 

rötter/stubbar som sticker upp. Man önskar nedklippningen av häcken samt borttagning 

av rötter/stubbar. Diskussion angående stubbfräsning eller att vi tar in offert från 

http://www.skogsbarens.org/
http://nykoping.se/Trafik--resor/Trafik/Trafiksakerhet/Fri-sikt/


Brorssons Entreprenad som ändå befinner sig i närheten och gräver för fiber. Louise 

kontaktar Brorssons. 

Skrivelse har inkommit angående den sena grävstarten för fiber efter tjällossningen. 

Louise vidarebefordrar frågor och klagomål till Gästabudsstaden och styrelsen 

återkopplar till vederbörande.  

Skrivelse har inkommit från hushåll på Lingongången angående trafik i backen upp mot 

Lingongången/garagen på Blåbärsvägen. Man önskar ett väghinder där av asfalt/gummi 

för att sänka farten. Kent återkopplar till de som skickat in skrivelsen att skicka denna 

vidare till kommunen och att samfällighetens styrelse ställer sig bakom denna skrivelse.  

 

§ 8 Grävning fiber 
Grävning och indragning har kommit igång igen efter vintern, även om det tog lång tid 

att komma igång trots flera påstötningar/förfrågningar från styrelsen till 

Gästabudsstaden.  

Styrelsen förde en diskussion kring besiktning när hela projektet är klart. Staffan och 

Kent meddelade att de kan delta vid denna besiktning. De hushåll som har anmärk-

ningar uppmanas att skriva ner dessa och lämna in till styrelsen för sammanställning. 

Blankett för detta kommer att upprättas och distribueras i brevlådorna. Bl.a. behövs 

teleskåp utanför Blåbärsvägen 23 på kvarter 4 åtgärdas samt återställning av marksten 

på Hjortronvägen 8 och 40 åtgärdas. Styrelsen återkommer med mer information kring 

detta senare.  

 

§ 9 Aktivitetslistan 

Aktivitetslistan gicks igenom och Kent förklarade för de nya i styrelsen syftet med 

denna lista. Kvarstår just nu gör sektioneringsventilen på kvarter 3, hål i asfalten intill 

gemensamhetsförråd på kvarter 1 (även där ska Brorssons tillfrågas i samband med 

återasfaltering). När det gäller den inkomna motionen till årsmötet angående 

kostnadsberäkning för avfall inom samfälligheten, tar kassören kontakt med kommunen 

för att få mera information kring ansvaret för återvinning i framtiden.  

 

§ 10 Ekonomi 

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. 

 

§ 11 Övriga frågor 

Staffan informerade om att transporter av olika slag väldigt ofta kör fel när det ska till 

Blåbärsvägen 29-39 då skyltar saknas. Beslutades att Staffan beställer skyltar och ser 

till att dessa sedan monteras.  

 

§ 12 Nästa möte 

 Nästa möte hos Damir. Datum för detta inplaneras senare.  

 

§ 13 Mötet avslutas 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Louise Hellman 

 

Justeras 

 

 

 

Kent Eriksson Pripp  Damir Zukic 


