
 
SKOGSBÄRENS SFF 

Protokoll Styrelsemöte 

Datum/Tid 2019-04-04 klockan 18:30 

Plats Monica Andersson, Lingongången 10 

Närvarande Thomas Ejnefjäll, Monica Andersson, Malin Walletun, Bengt Eriksson, Håkan Alderud, 

Mats Ryrström, Helena Åhlander 

 

1. Mötets öppnande 

 

2. Översyn av stadgar 

Fastställande av förslag till: 

- Underhålls- och förnyelseplan: Ändringar från tidigare möten är införda. 

- Nya stadgar: Läggs fram som förslag på föreningsstämman. 

 

3. Ekonomi 

Presentation av budgetförslag på föreningsstämman, medlemmarna får säga sin åsikt. 

Budgetförslag för 2019 antas av styrelsen. 

 

4. Sekreterare 

Protokoll från styrelsemöte 2019-03-07 justeras vid dagens möte och lägg därefter på 

hemsidan. 

 

5. Materialansvar 

Påminnelse utskickad till kvartersombud angående eventuella inköp till städdagen.  

Container beställd. 

 

6. Underhållsansvar 

Flera skyltar behöver bytas, kommunen ansvarar för kommunens vägar. Om det finns dåliga 

skyltar anmäls det på kommunens hemsida. Bengt och Håkan gör en inventering.  

Bygglov behövs för att göra om parkeringen vid kvarter 2 och 3. Kostnad? Anläggningsbeslut 

måste ändras om utformningen av parkeringen ändras. Tas upp på årsmötet. 

Kontakt tas med Mikael för årets gräsklippning. 

7. VA-ansvar 

 Ny mätare på gång till hushåll med tidigare felvänd mätare. 

 Vattenmätare avläst. 

 Bengt och Mats kollar att vattnet rinner undan i tvättstugan.  

8. El-ansvar 
 Underlag för ungefärlig kostnad för byte av armaturer kommer. 
 
  



9. Brandskydds- och sopansvar 
Helena har träffat chef för sophämtningen på kommunen, inga problem att anlägga molok på 
parkeringen vid kvarter 2 och 3. Har även haft kontakt med företaget som säljer molok, fått 
prisförslag för två olika storlekar, 30000-35000 kr exkl. frakt, moms, grävning. 3-4 veckors 
leveranstid. Tas upp på föreningsstämman. 
Ny brandskyddsrunda i höst. 

 
10. Snöansvar 
 Besiktning efter snöröjning på gång. 
 
11.  Ordförande 
 Anläggningsbeslut behöver ändras om parkeringsplats ändras. Bygglov behövs. 
 Dagordning till föreningsstämman 2019 fastställs. 
 Verksamhetsberättelse 2018 fastställs. 
 
12. Webbansvar 

Epostlista så att medlemmar kan prenumerera på nyheter såsom när det finns nytt protokoll är 
ännu inte ordnat. Thomas undersöker om det finns lösningar som är integrerade med 
samfällighetens hemsida. 

 
13. Övriga frågor 

Sappa kontaktat Håkan, de lämnar förslag på att varje hushåll har en box för tv-kanaler. Tas upp 
på nästa möte. 

 
14. Nästa möte 
 Datum bestäms efter föreningsstämman. 
  

 

 

           

Thomas Ejnefjäll, Ordförande   Malin Walletun, Sekreterare 


