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Datum:  2016-03-01 

Plats:  Victoria Taubner, Hjortronvägen 94 

Tid:  Kl 18.30 

Närvarande: Victoria Taubner, Tommy Malmgren, Monica Andersson,  

Sofia Remnert och Annelie Jonsson. 

 

Cedric Strauss från Sappa berättar om samfällighetens avtal som nu skall förnyas och vilka 

olika alternativ som erbjuds. Extrakanaler som  tidigare legat i abonnemanget är nu 

bortplockade. Vårt  avtal följerer basutbudet. En digital uppgradering för samfälligheten kan 

tecknas, man tecknar då avtal och alla får varsin digitalbox (den är bakåtkompatibel och 

kommer därför även kunna fungerar med scartuttag och tv som inte kan ta emot digitala 

signaler). Man kan då teckna på de kanalpaket, ut över basutbudet, som man önskar. Den 

analoga tv utbudet ligger däremot kvar i befintliga nätet. Vill man ha mer avancerade tv boxar 

så får de privat köpas till. Uppgradering till digitalbox kommer bli en större kostnad för 

samfälligheten. Diskussion kommer föras på årsmötet. 

 

Protokoll 

§ 1 Mötet öppnas 

§ 2 Dagordningen 

Dagordningen godkänns och läggs till handlingarna 

§ 3 Protokolljusterare 

Annelie utses till att justera protokollet. 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna 

§ 5 Inkomna skrivelser 

Fråga angående kanalutbudet 

Tre årsmötesmotioner har inkommit. 

§ 6 Soptömning 
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  Protokoll 
Träff har ägt rum med renhållningen för att reda ut vårt avtal och många kärl 

som kan behövas. 

Vi skulle kunna byta ut kärl, som idag är restavfall, mot sorteringskärl.  

§ 7 Ekonomi 

Årsredovisningen, balans- och resultaträkning föredras inför årsmötet.  

Budgeten presenteras. Revisorerna bjuds in till kassören..  

§ 8 Årsmöte 

Årsmötet äger rum söndagen den 17 april kl 17.00.  

Victoria tar fram verksamhetsberättelse. 

§ 9 Städdag 

 Monica beställer sand och container. Annelie köper in material. Material som 

behövs till städdagen tex olja till träställningar beställs av kvartersombuden 

som lägger en lapp i brevlådan på Lingongången 2 eller maila till 

styrelsen@skogsbarens.org 

    

§ 10 Aktivitetslistan 

Finns i bifogad fil 

§ 11 Övriga frågor  

 Kvartersombud 

Det bli en annan typ av informationsmöte för kvartersombuden från och med 

bytet av kvartersombud.  

§ 12 Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 7 april kl 18.30 hos Sofia Remnert, Hjortronvägen 120. 

§ 13 Mötet avslutas 

Victoria tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat 
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