
 
SKOGSBÄRENS SFF 

Protokoll Extra styrelsemöte angående vattenläcka 
Datum/Tid 2017-02-26 

Plats Victoria Taubner 

Närvarande Monica Andersson, Annelie Jonsson, Björn Lager, Victoria Taubner, Håkan Alderud, 

Thomas Ejnefjäll, Tommy Malmgren 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande Victoria förklarade mötet öppnat.  

 

§2 Dagordningen 

Enligt handlingsplan som Victoria skickat ut. Victoria uppdaterar också handlingsplanen till kommande 

möten.  

 

§3 Ritningar 

Ritningar med vattennätet saknas bland de ritningar styrelsen har gått igenom. Hänvisningar finns till 

lantmäteriets ritningar har hittats. Det kan ev. finns kopior i kommunens arkiv? 

Victoria kontaktar lantmäteriet på Måndag.  

Tidigare VVS ansvarig, Thomas Andersson, kan känns till information om ritningar eller den 

seperationsventil som skall finnas mellan kvarteren. Anneli undersöker om telefonnummer kan hittas till 

Thomas och Björn kontaktar honom.  

Tommy Malmgren har kontakt med någon som bör veta vilken typ av underlag kommunen lagrar eller vart 

man annars kan hitta ritningar.  

Det finns ett låst plåtskåp där ritningar eventuellt kan finnas. Tommy och Monica undersöker detta efter 

mötet.  

 

§4 Entreprenad  

Vilka skulle kunna tänkas vara utförare av uppdraget att laga vattenläckan? 

Peab, Bemab, Owe Larsson borr, MR Sörmland, Rörtema, m.m. var några av de som nämdes. Victoria ringer 

under Måndagen och undersöker vem som skulle kunna utföra detta snabbast. T.ex på Torsdag när Telia 

ritningarna bör vara utmärkta. 

 

§5 Övrigt 

En lyktstolpe behöver flyttas under reparationsarbetet. Den måste kopplas ur/stängas av först. Monica 

Andersson kontaktar Christer Sjögren för att diskutera hur detta kan göras.  

Avspärrning av området kring läckan för att minska risken att det rasar om bilar kör. Styrelsen har inga 

konor eller avspärrningstejp. Swedal bör ha konor som man kan köpa, eller eventuellt Woodys? Monica 

Andersson undersöker på Måndag och köper två trafik koner om det finns.  

Tommy Malmgren uppdaterar hemsidan om mer information om vad som är på gång.  

Victoria uppdaterar telefonlistan då det visats att vi saknar en uppdaterad sådan.  

En del brunnslock ligger inne på tomterna istället för på cykelbanan pga berggrund m.m. Isåfall kommer det 

antagligen krävas att grävarbeten görs inne på tomterna för att komma åt ledningar/ventiler. 

 

§6  Nästa extramöte 

2/3 kl 19:00 hos Victoria Taubner 

 

 

………………………………..                                   

Victoria Taubner, Ordförande     

 


