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§ 1 Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Protokolljusterare
Sofia valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande.

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

§ 5 Inkomna skrivelser
Med anledning av tidigare inkommen skrivelse till styrelsen angående förvaring i 
garage har inventering gjorts. Ett informationsblad har upprättats om vad som får/inte 
får förvaras i ett garage. Detta informationsblad kommer att distribueras till samtliga 
hushåll i vår samfällighet. 

§ 6 Aktivitetslistan
Trasiga låscylindrar garage: Kontakt har tagits med Punctum, de skickar offert för 
lagning/byte av trasiga låscylindrar för berörda garage. Styrelsen beslutade även att 
genomgång behöver ske av samtliga garagelås, därför sätts punkten upp på styrelsens 
aktivitetslista. Numrering av garage kvarter 1-5 diskuterades, förteckning behöver 
upprättas avseende innehavare av respektive garage. Victoria kollar upp tillverkare av 
nummerplåtar. 

Rensning rännstensbrunnar i samfälligheten: Under sommaren har noterats att det 
samlats skräp i brunnarna inne på våra kvarter. Sofia tar kontakt tas med Tekniska 
Divisionen på Nyköpings kommun. Hon kollar även upp med Nyköpings kommun 
vems ansvaret är för avlopp och brunnar inom samfälligheten. 

Gräsklippning 2015: Jesper som klippt gräsytorna i samfälligheten har sagt upp sig 
från tjänsten pga studier på annan ort. Han har gjort ett jättebra jobb och styrelsen 
beslutade att avtacka honom. Vi utlyser nu tjänsten inför kommande säsong genom att 
lägga en blankett i allas brevlådor. Intresseanmälan och frågor om tjänsten kan även 
skickas till styrelsens e-postadress: styrelsen@skogsbarens.org

Asfaltsskador kring Moloken
Hål finns vid Moloken. Sofia kollar upp detta med Nyköpings kommun. 

Gungställning kvarter 4
Diskussion kring hur vi kan lösa problemet med den trasiga gungställningen. Vi 
beslutade att vi ordnar en ny stock så får de boende på kvarter 4 hjälpas åt att montera 
ihop den. 
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Speglar kvarter 1
Önskemål har inkommit från kvarter 1 att de önskar en likadan spegel som sattes upp 
på kvarter 3. Styrelsen beslutade att höra med samtliga kvarter om detta önskemål 
finns på fler ställen. 

Rutschkana kvarter 1
Slutkostnaden för hela projektet blev dyrare än beräknat. Beslutades att vi försöker sälja 
den gamla rutschkanan på Blocket. 

Trafikhinder korsningen Blåbärsvägen/Lingongången
Träff med personal från Tekniska Divisionen på Nyköpings kommun för att få ner 
farten i denna korsning gav ingenting. Det enda som framkom var att häckar bär klippas 
och att folk uppmanas dra ner på farten. 

Belysning vid sopstation kvarter 1-3
Lampan är trasig, detta är felanmält. 

Nedtagning träd kvarter 3
Det finns några björkar inne på gården som behöver tas ned. Tommy kollar upp detta. 

§ 7 Ekonomi 
Kassören redogjorde för läget som är bra. Det är dags att ta in offert för snöröjning. 
Priset ska även innehålla kostnader för bortforsling av snö samt bortsopning av gruset 
efter vintern. Sofia kontaktar Maskinringen Sörmland.  

§ 8 Övriga frågor
Förslag upprättande krismapp
Styrelsen behöver upprätta ett dokument med telefonnummer till olika bra-att-ha-
företag samt vilka nycklar, var de går och var de finns. Victoria tar emot förslag 
på aktuella företag.

Förtidslösen lån avseende fiber
Monica tar kontakt med banken för att efterhöra rutinerna kring förtidslösen av fiberlån 
när boende flyttar. 

§ 9 Nästa möte
23 september kl 18.30 hos Sofia.

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

Vid protokollet

Louise Hellman

Justeras

Victoria Taubner Sofia Remnert


