PROTOKOLL 7 - 2013
SKOGSBÄRENS SFF
www.skogsbarens.org

Närvarande:

Kent Eriksson Pripp, Louise Hellman, Monica Andersson, Annelie
Jonsson, Sofia Remnert

Ej närvarande:

Victoria Taubner, Staffan Forsberg, Damir Zukic

Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2013-10-23
§1

Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Protokolljusterare
Monica 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 angående långvariga parkeringar inne på våra gårdar. Att
parkera inne på våra gårdar under en längre tid är inte tillåtet. Det enda som är tillåtet är
i- och urlastning. Styrelsen vill också passa på att informera om att våra parkeringar är
till för alla som bor i vår samfällighet oavsett vilket kvarter man bor på. Det finns inga
regler för att man måste parkera på ”sin” parkering.

§6

Grävning fiber
All återställning är klar förutom några plattor vid några hushåll. Fakturan från
Gästabudstaden har kommit. Inköpet av vårt finbernät är avdragsgillt för varje hushåll
vid en försäljning av fastigheten. Det belopp som fastighetsägaren har betalat (12 500
kr) ska ingå i fastighetens omkostnadsbelopp.
Styrelsen vill även informera om att vid problem med TV-utbudet så får är det egna
hushållet ta kontakt med Sappa för felanmälan. Länk till Sappa finns på
samfällighetens hemsida.

§7

Aktivitetslistan
Listan gicks igenom. Hörnspegel är beställd och monterad till kvarter 3.
Offert avseende snöröjning har inkommit från Bemab. Sofia kontaktar MR Sörmland
för offertförfrågan angående snöröjning samt även offert för stubbfräsning vid
lekparken på kvarter 4.
Vid förra styrelsemötet hade skrivelse inkommit angående förvaring i garage. Är du
osäker på vad man får förvara i samfällighetens garage, gå in på samfällighetens
hemsida för mer information.

§8

Ekonomi
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Till nästa års budget behöver vi öka
kvartalsavgiften p.g.a. ökade vattenkostnader. I övrigt inget anmärkningsvärt vad gäller
samfällighetens ekonomi.

§9

Övriga frågor
Detta är det sista protokollet i pappersform som delas ut. Alla protokoll finns på
samfällighetens hemsida, där finns protokoll sedan flera år. Vill man ändå ha ett
pappersprotokoll distribuerat, vänligen lägg en lapp i sekreterarens brevlåda på
Hjortronvägen 122 att ni önskar distribution i brevlåda fortsättningsvis.
Inbjudan har kommit från Sörmlands Sparbank angående e-bokföring 131107. Monica
och Sofia går.

§ 10

Nästa möte
Nästa möte hos Monica 3 december kl 18.30.

§ 11

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

Vid protokollet

Louise Hellman
Justeras

Kent Eriksson Pripp

Monica Andersson

