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§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

 

§ 3 Protokolljusterare 

Annelie valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

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

 

§ 5 Inkomna skrivelser 

 Inga skrivelser har inkommit.  

 

§ 6 Aktivitetslistan 

 

 Garage 

 Några lås är utbytta, flera måste bytas. 

 Nummerskyltar till garagen är beställda. Genomgång och namngivning av respektive 

 garage sker på höststädningen. Kvartersombuden meddelas att genomgång ska ske. 

 Louise sammanställer och gör en förteckning efter städhelgen.  

  

 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 ansvar avseende avlopp och brunnar inom 

 samfälligheten . 

 Punkten kvarstår från föregående protokoll då Sofia inte var närvarande på mötet. 

 

 Gräsklippning 2015 

 Vår duktiga gräsklipparkille Jesper har sagt upp sig från tjänsten p g a studier på 

 annan ort. Han har gjort ett jättebra jobb och styrelsen beslutade att nu utlysa detta 

 arbete. Blankett med information om tjänsten kommer att distribueras till  alla hushåll. 

 Intresseanmälan kan även nu redan mailas till styrelsen@skogsbarens.org 

 Punkten kvarstår från föregående protokoll då Sofia inte var närvarande på mötet. 

 

 Asfaltsskador kring Moloken 

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

 Punkten kvarstår från föregående protokoll då Sofia inte var närvarande på mötet. 

 

 Städdag 
 Inbokad till lördag 25 oktober. Två containrar är beställda.   
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§ 7 Ekonomi  
Inget särskilt att anmärka på, ekonomin är god.  

 

§ 8 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor.  

 

§ 9 Nästa möte 

 13 oktober 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  Annelie Jonsson 


