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Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2014-11-17 

 

§ 1 Mötet öppnas 

 Till ordförande för mötet valdes Sofia Remnert. Ordförande hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Sekreterare 

 Monica Andersson utsågs till sekreterare för mötet. 

 

§ 3 Dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

 

§ 4 Protokolljusterare 

Tommy Malmgren valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande. 

 

§ 5 Föregående protokoll 

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

 

§ 6 Inkomna skrivelser 

Skrivelse har inkommit med förfrågan om samfälligheten skulle kunna samordna 

beställning hos någon av de firmor som erbjudit OVK. Syftet är att få ner priset. 

Styrelsen diskuterar frågan men ser inte att det är en samfällighetsfråga, OVK är 

frivillig för husägare och om det handlar om sotning är det kommunen som är ansvarig.  

Däremot kan man förstås gå ihop kvartersvis och på så sätt försöka få ner priset.  

Skrivelse har också kommit från Nyköpings kommun med bygglovsförfrågan för 

Blåbärsvägen 18 (byggnad av uterum) Samfälligheten har inget att invända såvida 

närboende haft möjlighet att yttra sig i frågan.  

 

§ 7 Aktivitetslistan 

 Aktivitetslistan gicks igenom och kommenterades.  

 Rensning rännstensbrunnar skjuts upp till våren.  

 Snöröjningsavtalet med MR Sörmland löper på tills vi säger upp det. 

 Stubbfräsning flyttas till våren. 

 Slutdatum för lista över firmor vi brukar anlita för olika uppgifter ändrades 

 till 2015-05-31. 

 

§ 8 Ekonomi  
 Inget oroväckande vad gäller ekonomin. Alla räkningar avseende lekplatsen kvarter 1 

 är nu betalda och kostnaden blev högre än väntat p g a att fastsättningen av 

 rutschkanan blev dyrare än vad Slottsbro angivit från början.  

 Vi har också ett restantieärende som måste åtgärdas.  

 

§ 9 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor fanns att behandla. 
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§ 10 Nästa möte 

 Nästa möte hålls tisdagen den 9 december hos Monica Lingongången 10. 

   

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

 

Vid protokollet 

 

 

 

Monica Andersson 

 

Justeras 

 

 

 

Sofia Remnert   Tommy Malmgren 


