
 
SKOGSBÄRENS SFF 

Protokoll Styrelsemöte 

Datum/Tid 2020-01-21 klockan 18:30 

Plats Thomas Ejnefjäll, Hjortronvägen 74 

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

Sven-Erik Axelsson, Helena Åhlander, Mats Ryrström 

 

1. Mötets öppnande 

 
Thomas hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 
2. Parkering 

Frågan om utökning av antalet parkeringsplatser. En enkät har skickats till samtliga 101 berörda 

fastighetsägare. 58 har svarat så här långt. 

 26 (26 %) godkänner ändringen. 

 32 (32 %) motsätter sig ändringen.  

 43 (42 %) har inte svarat än. 

Styrelsen beslöt att inte gå vidare i frågan om utökning av antalet parkeringsplatser. Skälet är att 

alltför många fastighetsägare motsatt sig anläggning av fler parkeringsplatser. 

Styrelsen diskuterade också frågan om det behövs ordningsregler kring parkeringsplatserna. Flera 

slags ordningsregler var uppe till diskussion. Styrelsens mening var dock att det i nuläget inte ska 

införas några nya ordningsregler kring parkeringsplatserna.  

3. Ledamöters och suppleanters intresse för omval 

Vi kommer snart ha ett möte med valberedningen och behöver då veta vilka av nuvarande ledamöter 

och suppleanter som är intresserade av omval.  

Sven-Erik Axelsson och Håkan Alderud är valda till 2021 men övriga ledamöter och suppleanter är 

endast valda till 2020. Mats Ryrström önskar inte bli omvald. Thomas Ejnefjäll, Monica Andersson, 

Bengt Eriksson och Helena Åhlander ställer sig till förfogande för omval.  

Enligt de nya stadgarna ska styrelsen bestå av minst fyra ledamöter och högst tre suppleanter. 

Valberedningen ska kallas till nästa styrelsemöte. 

  



4. Ordinarie föreningsstämma 2020 samt städdag 

Styrelsen beslöt att ordinarie föreningsstämma ska hållas söndagen den 5 april kl. 17:00. Thomas 

kollar om vi som vanligt kan vara i Långsättersskolan. 

Ett förslag till verksamhetsberättelse för 2019 diskuterades.  

Vårens städdag blir lördagen den 25 april. 

5. Ekonomi 

Monica redogjorde för preliminärt resultat för 2019. Upprättat budgetförslag för 2020 diskuterades. 

6. Sekreterare 

Protokoll från styrelsemötet 2019-12-11 är justerat och finns publicerat på hemsidan. 

7. Materialansvar 

Det har varit inbrott i två garagelängor och två garagehandtag har brutits sönder. Bengt har snabbt 

köpt in och monterat nya handtag vilket rönt uppskattning. 

8. Underhållsansvar 

Håkan har skrivit till kvartersombuden för att få vetskap om vad som behöver åtgärdas i kvarteren 

under 2020. 

Redan nu står det klart att parkeringsrutorna behöver ommålas i flera av kvarteren.  

9. VA-ansvar 

Bengt redogjorde för vattenförbrukningen under 2019 enligt avläsning på mätarna för inkommande 

vatten. Det har gått åt totalt 15 869 kubikmeter vilket i genomsnitt blir 136 kubikmeter per hushåll. 

10. El-ansvar 

Det finns i nuläget en offert vad avser kostnad att byta armaturer och el i och utanpå garagen. Fler 

offerter ska tas in. 

Det har inte framkommit några ytterligare problem med översvämning i tvättstugan.  

Tvättstugan utnyttjas ganska dåligt. Under 2019 har tvättstugan i genomsnitt utnyttjats för 7 

tvättpass per månad. Diskussion uppkom om nuvarande tvättavgift kanske är för hög. Fortsatt 

diskussion och beslut på nästa styrelsemöte. 

11. Brandskydds- och sopansvar 

Det rapporterades fortsatta problem med att huven till moloken inte låser sig i samband med att 

säcken töms. Det är renhållningens ansvar att se till att huven låses ordentligt.  

  



12. Snöansvar 

 

I avsaknad av snö har hittills endast sandning skett denna vintern. 

 

13. Ordförande 

 
Inget särskilt att rapportera. 
 

14. Webbansvar 

I början av 2020 stänger vår nuvarande webbhost Cliche sin verksamhet och flyttar all aktivitet till 

one.com. I samband med detta kommer alla kunder och domäner att flyttas till one.com. 

15. Övriga frågor 

Det fanns inga övriga frågor. 

16. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdagen den 5 mars kl. 18:30 hos Monica på Lingongången 10. 

 

 

 

           

Thomas Ejnefjäll, Ordförande   Sven-Erik Axelsson, Sekreterare 


