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Styrelsemöte 

 

Datum/Tid:  2016-08-22 / 18:30 

Plats:  Björn Lager, 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.  

§ 4 Inkomna skrivelser 

Inkommen skrivelse angående problem med sophanteringen på kvarter 1-3. Tömning har inte 

skett så som det borde. Samfälligheten har kontakt med kommunen angående problemen och 

om kommande sopsorterings pilot på kvarter 1-3.  

§ 5 Aktivitetslistan 

Aktivitetslistan gicks igenom. En del punkter tas upp under övrigt m.m. 

§ 6 Lekplats 

Ny utrustning skall köpas till kvarter 3. Vi avvaktar höstkampanjen där priserna brukar vara 

reducerade.  

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

§ 7 Ekonomi 

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

§ 8 Övriga frågor  

Besiktning av garage kommer preliminärt att ske i slutet av vecka 34. Styrelsen arbetar vidare 

med åtgärder för garagen.  

Kvarter 2 reparerar gaveln på en garagelänga själva. Styrelsen hjälper till med materialinköp 

m.m. 

http://www.skogsbarens.org/


Thomas ser över lås för cykelrum/förråd kvarter 4 för att ordna lättare tillgång till 

medlemmarna.  

Styrelsen (Thomas) beställer gräs/jord till kvarter 5 av MR Sörmland enligt den offert vi har 

fått.   

Vi förlänger avtalet på snöröjningen med existerande leverantör (MR Sörmland). 

Sophanteringen 

I september kommer ett kärl för hushållssopor att bytas ut mot ett kärl för papp och ett för 

plast vid sopstationen för kvarter 1-3. Sekreteraren skriver ihop information till boende på 

kvarter 1-3 och ser till att den sprids ut innan de nya kärlen är på plats. En sophanteringsguide 

ifrån kommunen kommer också skickas med. 

Åtgärder på kvartershus 

Vi har fått in rapporter om behov av renovering för de flesta av kvartershusen. Vi kommer ta 

det som är arbete på höjd/stegar via entreprenör i höst. Målning/oljning och byte av virke på 

väggar och golv tänker vi att kvarteren organiserar själva i samband med vårstädningen 2017. 

Storstädning & målning av grovtvättstugan skall göras senare i höst.  

§ 9 Nästa möte 

Den 22/8 kl. 18:30 hos Annelie Jonsson. 

 

 

 

Victoria Taubner, Ordförande  Björn Lager, Sekreterare 

 

 

 

Thomas Ejnefjäll, justerare 


