
 
SKOGSBÄRENS SFF 

Protokoll Styrelsemöte 

Datum/Tid 2018-11-26 klockan 18:30 

Plats Mats Ryrström, Blåbärsvägen 5 

Närvarande Helena Åhlander, Monica Andersson, Thomas Ejnefjäll, Bengt Eriksson, Malin 

Walletun, Mats Ryrström och Håkan Alderud 

 

 

1. Mötets öppnande 
 
2. Översyn av stadgar 
Fortsatt diskussion kring Håkans förslag till underhålls- och förnyelseplan. Genomgång av varje del 
och det faktiska värdet. 

 
3. Parkering 
Bengt presenterar en ungefärlig kostnad för att anlägga fem parkeringar till på parkeringsplatsen för 

kvarter 2 och 3. Bengt har pratat med Thunman och fått ett pris på 110 000 kr. 

Mats har kollat med boende i kvarter 4 om de tidigare diskuterade åtgärderna för att få fler 

parkeringsplatser. De boende är överens, kommer fortsätta fundera på lösning till städdagen i vår ev. 

lämna förslag till styrelsen och sedan sätta igång arbetet. 

Bengt kollar upp kostnad och möjlighet till pinnar med reflexfärg för att markera parkeringsrutor till 

nästa möte. 

4. Ekonomi 

Rapport av ekonomi. 

Avtal med person som klipper gemensamma gräsytor utskickat men inte kommit åter än. 

Inga frågor om vår försäkring. Monika bokar möte med Länsförsäkringar. 

Styrelsen beslutar att fördela arvoden enligt utskickad modell. 

Förslag för budget 2019 är på gång. 

5. Sekreterare 

Protokoll från styrelsemöte 2018-10-22 justerat och publicerat på hemsidan. 

Protokoll från föreningsstämmorna 1992-2005 är nu digitaliserade och publicerade på hemsidan. 



6. Materialansvar 

Finns lite blandat material för underhåll i kvarter 3. 

Virke till garage i kvarter 1 är inköpt. 

7. Underhållsansvar 

Alla vinkeljärn på garagelängorna är bytta. 

Planerat underhåll av garage i kvarter 1 under våren 2019. 

Träff med kvartersombud första kvartalet 2019 för planering av underhåll. 

8. VA- ansvar 

Avläsningar sedan förra styrelsemötet gjorda. Utan anmärkning. 

Första luckan på Hjortronvägen är trasig, nytt handtag behövs- 

9. El-ansvar 

Kostnad för byte av armaturer på garagen är på gång, gäller även åtgärder och kostnad för reparation 

av elbrister i garagelängorna. 

Tvättstugan används obokad. Ny skylt kommer att sättas upp med instruktioner. 

10. Brandskydds- och sopansvar 

Batteribox behöver bytas ut vid sopkärl i kvarter 1-3. 

11. Snöansvar 

Grus för snöröjning ligger på skejtarplan. Än så länge råder bevattningsförbud och planen kan då inte 

spolas för isbana. 

12. Ordförande 

Thomas digitaliserar de ritningar som medtagits till mötet. Finns inte ritningar för alla hustyper. 

Genomgång av förslag till nästa nyhetsbrev. Fundera till nästa möte om ev. ändringar och tillägg. 

Thomas ordnar med epostlista så att medlemmar kan prenumerera på nyheter såsom när det finns 

nytt protokoll. Ordnar även så att man kan anmäla om man vill ha protokollet i brevlådan. 

13. Webansvar 

Alla har nu tillgång till dropbox. 

14. Fällning av träd kvarter 1 

Styrelsen beslutar att träd vid flaggstången på kvarter 1 fälls. Håkan har frågat de boende, 20 av 21 

hushåll röstade ja. 



15. Övriga frågor 

Någon/några röker i cykelrummet i kvarter 3. Information om detta till kvarter 3 i samband med 

nyhetsbrevet. 

16. Nästa möte 

15 januari kl 18:30 hos Thomas Ejnefjäll, Hjortronvägen 74 

 

 

 

 

_________________________   _______________________ 

Thomas Ejnefjäll, Ordförande   Malin Walletun, Sekreterare 

 

 

 


