
 
SKOGSBÄRENS SFF 

Protokoll Styrelsemöte 

 Datum/Tid 2019-10-02 klockan 18:30 

Plats Sven-Erik Axelsson, Hjortronvägen 116 

Närvarande Thomas Ejnefjell, Monica Andersson, Bengt Eriksson, Håkan Alderud,  

Sven-Erik Axelsson, Helena Åhlander, Mats Ryrström 

 

1. Mötets öppnande 

Thomas öppnade mötet. 

2. Höstens städ- och underhållsdag 

Höstens städ- och underhållsdag blir lördagen den 26 oktober. Information går ut i höstens 

nyhetsbrev. 

3. Parkering 

Styrelsen förde diskussioner kring hur vi går vidare med frågan om parkeringsplatser. Följande 

diskuterades: 

 Utöka antalet parkeringsplatser genom att minska vissa grönytor vilket skulle kräva bygglov 

och ändring av anläggningsbeslut.  

 Ordningsregler och/eller reglering av parkering genom skyltning.  

 

Thomas hade till mötet skapat ett utkast till en enkät till medlemmarna i föreningen, Förslag till 

utökning av parkeringsplatser. Utkastet diskuterades. Thomas ska göra vissa smärre justeringar 

varefter vi ska ha en förnyad genomgång innan enkäten fastställs. 

 

Ordningsregler, med eller utan skyltning, diskuterades. Styrelsen beslöt att avvakta. Först ska 

enkäten gå ut och om det blir nya parkeringsplatser ska vi först bedöma om nuvarande 

parkeringsproblem kvarstår eller inte. 

 

4. Ekonomi 

Monica informerade om föreningens ekonomi till och med september. Prognosen för helåret 2019 

pekar fortfarande på ett överskott. 

5. Sekreterare 

Protokoll från styrelsemötet 2019-08-28 är justerat och publicerat på hemsidan. 



 

6. Materialansvar 

Inget särskilt att rapportera. 

7. Underhållsansvar 

Håkan har lett arbetet med att gräva bort jord och sten som legat mot panelen på en garagelänga. 

Vid arbetet har platonmatta och dräneringsslang lagts ned. Arbetet är nu klart. 

8. VA-ansvar 

Bengt redogjorde för de vattenavläsningar han gjort i över ett års tid. 

9. El-ansvar 

Vi har ännu inga offerter vad avser kostnader för att byta belysningsarmatur på garagen samt för att 

byta lampor och el inuti garagen. 

10. Brandskydds- och sopansvar 

En molok till avfallsanläggningen på Hjortronvägen är beställd med leverans i slutet av oktober. 

Moloken kommer att ersätta nuvarande sopkärl för hushållsavfall/brännbart. Sopkärlen för 

matrester (kompost), plast- och pappersförpackningar kommer även i fortsättningen att finnas vid 

avfallsanläggningen. 

Den andra moloken (vid Lingongången) har tvättats och den trasiga säcken har bytts ut. 

Brandskyddsinspektion av garagen ska ske i höst. 

11. Snöansvar 

Snöröjning vintern 2019/2020. 

Vi har hittills fått in två offerter. Förhoppningsvis kommer ytterligare någon inom närmsta tiden. 

12. Ordförande 

 
Farthinder har köpts in.  

Det nya avtalet med Sappa är i kraft sedan den 1 oktober. TV-moduler och programkort har 

distribuerats till samtliga hushåll. 

Ett nyhetsbrev för hösten 2019 diskuterades. 

13. Webbansvar 

Det finns nu en e-postlista för nyheter på föreningens hemsida. Information om detta lämnas i 

höstens nyhetsbrev. 

 



14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

15. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdagen den 7 november kl. 18:30 hos Helena på Lingongången 

6. 

  

 

           

Thomas Ejnefjäll, Ordförande   Sven-Erik Axelsson, Sekreterare 


