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PROTOKOLL 4 - 2015
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Protokoll fört vid styrelsemöte med Skogsbärens SFF 2015-06-02

Plats:
Tid:

Sofia Remnert, Hjortronvägen 120
Kl 18.30

Närvarande: Victoria Taubner, Anneli Jonsson, Tommy Malmgren, Håkan Alderud, Jonas Thorell,
Sofia Remnert, Monica Andersson

§1

Mötet öppnas

Victoria hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2

Dagordningen

Dagordningen godkänns och läggs till handlingarna.
§3

Protokolljusterare

Till justerare väljs Tommy Malmgren
§4

Föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
§5

Inkomna skrivelser

Muntlig skrivelse inkommit om åtgärder som behöver göras på kvartershusen på kvarter 3 och
kvarter 5.
Uppföljning gjord efter en halkolycka i vintras. En skadeanmälan har gjorts.
Samfällighetsföreningen har ansvarsförsäkring hos Villaägarna.
Det finns en läcka mellan garage 84 och 85 i framkant. Tommy dokumenterar och
återkommer om det behöver utföras någon åtgärd.
Låset på garage 66 har problem med låset. Monica skall till nästa möte begära in offert på
service på alla garageportar beställs.
§6

Aktivitetslistan

•

Grönyta på kvarter 5
Under städdagen enades om ett önskemål att anlägga en grillplats. Det finns avsättning
med ca 50 000:- i budget för grönytan

•

Rännstensbrunnar
Rensning av rännstensbrunnar görs bedömningen att det dagsläget inte behöver göras
och punkten tas bort från aktivitetslistan. Respektive brunn skall inventeras under
städdagen.

•

Hålet i asfalten vid moloken
Monica och Tommy gör en skrivelse till kommunen för att visa på skadan som
uppkommit om det behövs åtgärdas senare.

•

Snöröjningen
Avtalet begärs in och vi tar senare ställning till om det skall förlängas när vi sätt
inställelsetiden.

•

Björkar kvarter 3
Björkarna på kvarter 3 är borttagna och stubbarna är frästa. Jobbet utfördes av MR
Södermanland och det var snabbt gjort och var ett proffsigt bemötande.

•

Stubbfräsning
Beställning utförs av stubbfräsning på kvarter 5 samt borttagning av buskarna vid
karusellen på kvarter 4.

•

Underhållsplan
Victoria jobbar vidare med en underhållsplan.

•

Garage
Alla garage är uppmärkta med nummer och lista har inkommit. Garagen är nu märkta
med vem som äger vilket garage. Samtidigt kollades garagen igenom och
bedömningen gjordes att det behövdes byta vissa armaturer. Victoria kollar med
Nyvest om de kan byta armaturen. En till offert bör tas in för att få ett jämförelsepris.
Monica kontaktar Punktum Lås och Larm och tar in en offert av genomgång av
garagelås på kvarter 4 och 5 (ca 40 garage).

•

Gräsklipparansvarig
Punkten avslutas då vi nu rekryterat nyanställd gräs klippare.

•

Tvätt av flaggstång på kvarter 1
Åtgärdas på städdag och avslutas från aktivitetslistan.

•

Gungställningar
Ny punkt läggs till på aktivitetslistan

•

V brunnarna
V brunnar på gårdarna behöver göras en förteckning över och det behövs köpa in en
nyckel till dessa.

§7

Ekonomi
Monica redogör för det ekonomiska läget som i dagsläget är mycket bra.

§8

Övriga frågor
•

Förslag till valberedningens uppdrag – Upplagd i punktform. Ses över och skickas ut
med protokollet.

•

Lekplats kvarter 4 och 6.
Nytt gungdjur till kvarter 4 och 6 behöver köpas in. Monica ser till att det köps in.

•

Tvättstugan.
Det behöver dras in ett eluttag i tvättstugan. Arbetet beställs. Det behöver även
slamsugas. Det behöver undersökas om man kan sätta in en mangel i torkrummet.
Victoria hör om det är möjligt att installera en mangel i tvättstugan.

•

På årsmötet väcktes en fråga angående garagen och framtida installation av laddare till
elbilar. Styrelsen har tagit frågan till sig och jobbar vidare med frågan.

•

MR Södermanland bjuds in till ett styrelsemöte i början av vintern.

§9

Nästa möte
25 augusti hos Vicoria Taubner Hjortronvägen 96. Till höstens första möte bjuds
kvartersombuden in.

§ 10

Mötet avslutas
Victoria tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet

Sofia Remnert
Justeras

Tommy Malmgren

Viktoria Taubner

