
 
SKOGSBÄRENS SFF 

Protokoll Styrelsemöte 

Datum/Tid 2020-04-15 klockan 18:45 

Plats Digitalt genom videokonferens 

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

Sven-Erik Axelsson, Helena Åhlander, Fredrik Pettersson 

 

1. Mötet öppnas 

 

Thomas hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Arbetsfördelning inom styrelsen 

Thomas gick kortfattat igenom vilka ansvarsområden som för närvarande finns inom styrelsen. 

Ansvarsområden inom styrelsen under 2020 fördelades enligt följande. 

Thomas, ordförande och webbansvarig  

Monica, kassör och snöansvarig 

Sven-Erik, sekreterare 

Håkan, underhållsansvarig 

Bengt, material- och VA-ansvarig 

Helena, brandskydds- och sopansvarig 

Fredrik, suppleant, el- och tvättstugeansvarig 

3. Städ- och underhållsdagen 

Städ- och underhållsdagen är i år lördagen den 25 april. Det är förra årets kvartersombud som inom 

respektive kvarter håller i det arbete som ska utföras.  

Bengt har redan beställt en del material. Sandlådesand kostar 1 675 kr per kubikmeter levererat i 

säck på plats. De kvarter som vill ha ny sand i sina sandlådor öser ur den gamla sanden på städdagen. 

Den gamla sanden tas om hand inom respektive kvarter t.ex. till dressing av gräsmattor. Därefter 

beställer Bengt ny sand till de kvarter som öst ur sin gamla sand. 

Håkan har kontaktat kvartersombuden inför städdagen, se vidare under rubriken Underhållsansvar. 

 



4. Möte med kvartersombud 

 

Normalt kallar vi de nyvalda kvartersombuden till ett styrelsemöte under våren men det känns inte 

optimalt att göra det via videokonferens. Vi enades om att det kan vara lämpligt att istället träffa de 

nya kvartersombuden under städdagen på någon på någon av våra lekplatser. Thomas skickar i 

förväg ut information till de nya kvartersombuden. 

 

5. Ekonomi 

Monica redogjorde för föreningens ekonomi efter 3,5 månader av året. Jämförelse görs med budget 

för året. Kommunens vattenräkningar är allt annat än enkla att förstå sig på men Monica gör en 

mycket preliminär bedömning att vattenkostnaden kan gå minus jämfört med budget sett över hela 

året. Vattenförbrukningen är högre än normalt och detta kan sannolikt härledas till att fler personer 

är hemma på grund av Coronakrisen. Å andra sidan var kostnaden för snöröjning minimal under årets 

första månader. Totalt sett ligger föreningens ekonomi ganska väl i fas med budgeten. 

6. Sekreterare 

Protokoll från styrelsemötet 2020-03-05 är justerat och publicerat på hemsidan. 

Protokoll från ordinarie föreningsstämman (årsmötet) 2020-04-05 är justerat och publicerat på 

hemsidan. 

7. Materialansvar 

Bengt ska ta reda på om det finns överblivna paket med spik och skruv hos de olika kvarteren. I 

besparingssyfte är det lämpligt att samla sådant på ett ställe, i förrådet hos kvarter 3. 

Målning av parkeringsrutor har påbörjats i kvarter 3. Normen idag är att parkeringsplatserna ska vara 

minst 2,50 meter breda och 5,00 meter långa.  

8. Underhållsansvar 

Håkan har bett kvartersombuden att upprätta en lista på vad som behöver göras på städ- och 

underhållsdagen. 

Mikael Johansson är kontaktad för gräsklippning under 2020. 

9. VA-ansvar 

Bengt har fixat luddlådan i tvättstugan. Den har gjorts större och har fungerat bra vid en första 

kontroll. 

10. El-ansvar 

Thomas rekapitulerade vad som diskuterades på årsmötet vad gäller framtida möjlighet att ladda 

bilar inom vår samfällighet.  

Fredrik är ny som elansvarig. Han börjar med att ta en kontakt med Vattenfall för att ta reda på hur 

många ampere som går in i våra undercentraler.  



11. Brandskydds- och sopansvar 

Hjortronvägen har fått en ytterligare behållare för matavfall. 

12. Snöansvar 

Thomas ska ta en kontakt med firman som snöröjt denna vinter. 

13. Ordförande 

 
Upplevd brist på parkeringsplatser utomhus diskuterades senast på årsmötet. Styrelsen ska upprätta 

en skrivelse som ska delas ut till samtliga hushåll. Thomas upprättar ett förslag till en sådan skrivelse 

inför nästa styrelsemöte. 

Thomas har välkomnat de som är nyinflyttade på Hjortronvägen 76. 

14. Webbansvar 

 

Inget särskilt att rapportera. 

 

15. Övriga frågor 

Problemet med rökning i ett cykelrum i kvarter 3 kvarstår. Den skrivelse som omnämndes i 

styrelseprotokollet 2020-03-05 ska delas ut inom kort. 

16. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte bestämdes till tisdagen den 19 maj kl. 18:30. Även detta styrelsemöte kommer 

att ske digitalt. 

 

 

 

           

Thomas Ejnefjäll, Ordförande   Sven-Erik Axelsson, Sekreterare 


