PROTOKOLL 7 – 2014
SKOGSBÄRENS SFF
www.skogsbarens.org

Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2014-10-13
Närvarande: Annelie, Monica, Sofia, Tommy, Håkan, kvartersombud (del av mötet)
§1

Information angående städdagen till kvartersombud
Information gavs till kvartersombuden vilka uppgifter styrelsen behöver hjälp med inför
och under städdagen (se bilaga).

§2

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Protokolljusterare
Sofia utsågs till protokolljusterare för dagens möte.

§4

Föregående protokoll
Inga synpunkter och protokollet lades till handlingarna.

§5

Inkomna skrivelser
Skrivelse avseende trasigt lås på tvättstugedörren har inkommit. Låset har åtgärdats.

§6

Aktivitetslistan
En uppdaterad aktivitetslista har tagits fram och nya aktiviteter kommer läggas till efter
hand de dyker upp. För det mer långsiktiga underhållet av lekplatser, grönytor och
garage kommer en underhållsplan tas fram. Underhållsplanen löper lämpligtvis över 5
år.
Hål i asfalt vid Moloken: Bemab skall kontaktas och meddelas att hål uppstått. Detta för
att ha dokumentation inför eventuell reklamation.
Fulla garage och cykelförråd. Information går ut inför städdagen att cyklar som skall
vara kvar i allmänna cykelförråd skall märkas samt information vad som gäller för
förvaring i våra garagelängor.

§7

Ekonomi
Kassören gick igenom utfall och budget och det finns ingenting att anmärka på.

§8

Övriga frågor
En fråga kring trafikskyltar och om behov finns att uppdatera/byta ut dåliga och delvis
trasiga skyltar. Som exempel gavs skyltarna med information om vilka husnummer som
finns på respektive gård som i vissa fall saknas och i andra fall är i dåligt skick.
Styrelsen diskuterade möjlighet att höra oss för om vi har personer i samfälligheten med
kunskap i olika områden och där vi skulle kunna rådfråga vid jobb som skall göras då
styrelsen själva inte sitter med expertkunskap.

§9

Nästa möte
17 november kl 18.30.

§ 10

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

Vid protokollet

Victoria Taubner
Justeras

Sofia Remnert

Höststädning 2014

Bilaga till styrelseprotokoll 13/10 2014

Förutom ”vanliga” uppgifter som att kratta löv och ta in viss lekutrustning vill styrelsen ha hjälp med:
GARAGE
 Generell översyn av garage
o Lås (vi har haft vissa lås som krånglat under året)
o Portar (behov av plåtbyte pga bucklor mm)
o Behov av målning och generellt underhåll
o Rensa hängrännor
Lista önskade åtgärder och lämna/maila till någon i styrelsen. För låsen, specificera vilket garage som
krånglar. Kommer utgöra grund för framtida underhållsplan för vårt område.


Sätta upp nummerskyltar på garagen. (skruvar kommer i postlådan innan städdagen)
o Sätt i nummerordning på respektive länga
o En skylt per garageport
o Placera mitt över porten, på träet
o Tag reda på till vilken fastighet respektive garage hör. Notera i listorna ni får av
styrelsen.

ÖVRIGA GEMENSAMHETSHUS
 Generell översyn
o Behov av målning och generellt underhåll
o Rensa hängrännor
o Cyklar i cykelförråden-finns behov av uppmärkning och rensning?
Lista önskade åtgärder och lämna/maila till någon i styrelsen. Kommer utgöra grund för framtida
underhållsplan för vårt område.
ÖVRIGA YTOR
 Behov av underhåll/uppfräschning av exempelvis rabatter
 Generell översyn och behov på lekparkerna. Ta gärna en titt på kvarter 1 där man med enkla
medel tillsammans har snyggat till utrustningen.
Lista önskade åtgärder och lämna/maila till någon i styrelsen. Kommer utgöra grund för framtida
underhållsplan för vårt område.
Påminn att container endast är avsedd för trädgårdsavfall-om vi får i annat skräp (lastpallar, sopsäckar,
plankor mm) får vi betala extra, vilket är onödigt!
Sedan söker samfälligheten någon som kan klippa gräset till nästa säsong. Krav är att man är minst
18 år och beredd att självständigt sköta gräsklippningen. Kanske finns nästa gräsklippare i ert
kvarter?För frågor eller intresseanmälan kontakta styrelsen: styrelsen@skogsbaren.com

