
 

 

SKOGSBÄRENS SFF Protokoll 

www.skogsbarens.org 

 

Styrelsemöte 

 

Datum/Tid:  2016-06-13 / 18:30 

Plats:  Monica Andersson, Lingongången 8 

Närvarande: Björn, Thomas, Viktoria, Monica, Annelie och Tommy 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Victoria öppnar mötet 

§ 2 Dagordningen 

Dagordningen godkänns 

§ 3 Föregående protokoll  

Inget att anmärka på. Vi diskuterade sophantering som glömdes protokollföras. Det har nu 

tagits upp.  

§ 4 Inkomna skrivelser 

Inga inkomna skrivelser till styrelsen.  

§ 5 Aktivitetslistan 

Victoria gick igenom status på aktivitetslistan. Viss osäkerhet kring status på TV 

anläggning/underhåll. Victoria har mer data hemma och återkommer.  

Ritningarna – Två kartonger – Gås igenom av Tommy för att se om det kan läggas i ett digitalt 

arkiv. 

Inventering material – inventarier – Vad har vi för utrustning? Lista vad vi har för udda saker i 

förrådet. Vad ska säljas eller hittas ägare till.  

Håkan ska ta kontakt med gräsklippningsansvarige angående hur många gräsklippare som 

tillhör samfälligheten och vilken status de har.  

Victoria uppdaterar aktivitetslistan och skickar den till sekreteraren eller Tommy som 

uppdaterar hemsidan. Victoria lägger till hemside-uppdateringen som uppföljning på 

aktivitetslistan.  

§ 6 Lekplats 

Ny utrustning skall köpas till kvarter 3. Victoria beställer och stämmer av med Jonas 

angående leveransdatum. 

Sandlåda till kvarter fem skall beställas så fort måtten kommer till styrelsen.  

http://www.skogsbarens.org/


 

§ 7 Ekonomi 

Ekonomin ser i stort sett bra ut. Inget att anmärka på.  

En medlem har inte skött sina betalningar till samfälligheten. Om inte skulden är reglerad 

innan sista juni kommer ärendet lämnas över till kronofogden. 

§ 8 Övriga frågor  

Sophanteringen 

Styrelsen har kontaktat kommunen och diskuterat test av sopkärl på kvarter 1-3. 1:a 

september planerar vi att byta ut ett rest-avfall kärl till ett kartongkärl och ett plastkärl. Vi 

kommer få information ifrån kommunen som vi kan sprida till medlemmarna.  

Uppsamling av grus 

Uppsamling av grus kostade 21000 kronor detta år och styrelsen har reagerat på detta och 

kommer undersöka alternativ lösning till kommande år.  

Besiktningsman till garagen 

Victoria har kollat upp besiktningsman och bokar upp en sådan för att vi skall få en lista på 

akuta och övriga åtgärder som behöver göras på garaget.  

Styrelsen beslutar att Thomas blir kontaktperson mot MR Sörmland kring snöröjning.  

Styrelsen avvaktar kostnadsförslag på gräs/jord till kvarter 5. 

Victoria har kontaktat Sita angående slamsugning av dagvattenbrunnar. Victoria kontaktar Sita 

och ber om formell offert och därefter beställer vi arbetet.  

§ 9 Nästa möte 

Den 22/8 kl 18:30 hos Annelie Jonsson 

 

 

 

Victoria Taubner, Ordförande  Björn Lager, Sekreterare 

 

 

 

Thomas Ejnefjäll, justerare 


