Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2013-09-24
Närvarande: Monica Andersson (mötesordförande), Damir Zukic, Sofia Remnert, Annelie Jonsson,
Victoria Taubner (sekreterare)
§ 1 Mötets öppnande

Mötets ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat

§ 2 Dagordning

Dagordningen godkändes

§ 3 Sekreterare och
Protokolljusterare

Victoria valdes till sekreterare för mötet
Annelie valdes att justera protokollet

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom. Protokollet godkändes och
lades till handlingarna

§ 5 Inkomna skrivelser

Stubbar vid karusellen kvarter 4
Stubbar från avkapade buskar vid ”karusellen” kvarter 4.
Liknande skrivelse har behandlats tidigare och då beslutades att
buskarna skulle få växa upp något för att se huruvida problemet
kvarstod eller ej. Med ytterligare en skrivelse efter sommaren
verkar problemet kvarstå. Säkerhetsavståndet från ”karusellen”
till rabattkant skall mätas för att se huruvida stubbarna står
inom säkerhetsavståndet som finns angivet för karusellen.
Förvaring i garage
Skrivelse och förfrågan om vad (och hur mycket) som får
förvaras i gemensamma garagelängor. Styrelsen undersöker vad
som gäller och återkommer.

§ 6 Aktivitetslistan

Höststädning
Höststädning kommer ske 26-27 oktober. Kvartersombuden
informeras och som vanligt beställs container endast avsedd
för trädgårdsavfall.
Vid höststädningen kommer också en översyn och inventering
göras av vad som eventuellt behöver åtgärdas under 2014
(gemensamma utrymmen, lekutrustningar mm)
Snöröjning
Styrelsen kommer att undersöka åtminstone en alternativ
entreprenörer för snöröjning vintern 2013/14. Förhoppningen är
att eventuellt kunna pressa kostnaden för samfälligheten med
samma eller förbättrad service.
Hörnspegel
Hörnspegel för montering vid kvartershus på Hjortronvägen
122 kommer att beställas och monteras. Detta för att förbättra
sikten och förhoppningsvis undvika fler incidenter i korsningen
mellan utfart och cykelbana.
Farthinder
Önskemål om farthinder gäller bilvägen upp mot Blåbärsvägen/
Lingongången . Kommunen saknar pengar i budget för 2013

men styrelsen kommer skicka en skrivelse till kommunen inför
budgetåret 2014 om att farthinder önskas. Även här har det
skett minst en incident pga för höga hastigheter upp för backen
och bilar/barn som kommer ut från parkeringen resp
Lingongången.

§ 7 Ekonomi

Ekonomi inget att anmärka
Kommunen har höjt priserna för vatten och har även aviserat
ytterligare höjning under 2014. Styrelsen bevakar

§ 8 Fiber

Alla hushåll har betalat avgiften för indragning av fiber.
Besiktning genomförd men då ingen av deltagarna på
besiktningen deltog på mötet tas resultatet av besiktningen upp
på nästa styrelsemöte.
Ett antal frågor skall klargöras bl.a. garantitider, vilket ansvar
har respektive hushåll för fiber i egen fastighet och på egen
tomt.

§ 9 Övrigt

Justeras

_____________________________
Annelie Jonsson

Sekreterare

______________________________
Victoria Taubner

Nästa möte 23/10 hos Sofia

