SKOGSBÄRENS SFF
Protokoll Styrelsemöte
Datum/Tid
Plats
Närvarande

1.

2020-05-19 klockan 18:30
Digitalt genom videokonferens
Thomas Ejnefjäll, Monica Andersson, Bengt Eriksson, Håkan Alderud,
Sven-Erik Axelsson, Helena Åhlander

Mötet öppnas

Thomas hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2.

GDPR

Samtliga ordinarie styrelseledamöter har redan tidigare godkänt att styrelseprotokoll publiceras på
föreningens hemsida.
3.

Städ- och underhållsdagen

Styrelsen diskuterade vad som framkommit under städ- och underhållsdagen den 25 april. Arbetet
har fungerat bra.
En gungbräda (stock) i kvarter 1 är trasig och behöver bytas ut. Bengt undersöker möjliga inköp.
Beställd sand till sandlådor har kommit.
Farthinder har placerats ut i flertalet kvarter.
Ett bord i lekparken i kvarter 6 är i dåligt skick.
4.

Kvartersombud

Thomas hade under städ- och underhållsdagen ett möte utomhus med de nya kvartersombuden. Alla
kvartersombuden kom till mötet och det var ett bra möte om än under andra former än vanligt.
Nytt kvartersombud för kvarter 1: Fredrik Karlsson, Hjortronvägen 36.

5.

Internet via Sappa

Idag levererar Sappa TV till samtliga hushåll i samfälligheten. Sappa har nu kommit med ett
erbjudande om att även leverera Internet till samtliga hushåll. Avtalet innebär att samtliga kunder får
100/100 Mbit/s (där varje hushåll kan köpa till högre hastighet). Den totala kostnaden för TV och
Internet skulle vid följande bindningstider bli:



36 månader: 295 kr/hushåll och månad (exklusive moms)
60 månader: 285 kr/hushåll och månad (exklusive moms)

Idag levererar Sappa analog och digital TV till samtliga hushåll till en kostnad av 93 kr/hushåll och
månad (exklusive moms).
Samfälligheten har i grunden inte som sin uppgift att ordna med bredband/internet till de boende.
Dessutom har hushållen idag sina egna lösningar med olika leverantörer av bredband/internet.
Styrelsen beslöt att inte gå vidare med Sappas erbjudande.
6.

Skrivelse om rökning i cykelrum på kvarter 3

Skrivelsen är utdelad till alla hushåll i kvarter 3 och uppsatt på dörren till cykelrummet. Det har inte
kommit in några direkta synpunkter till styrelsemedlemmarna efter utdelning och uppsättning av
skrivelsen.
7.

Ekonomi

Vattenförbrukningen är högre än vad som förutsetts och budgeterats. En trolig orsak är att boende i
högre utsträckning än tidigare vistas hemma på grund av Coronakrisen.
Även kostnaden för sophanteringen är högre än vad som budgeterats. Kostnaden har höjts i
samband med att en molok ersatte tidigare sopkärl på Hjortronvägen. Debiteringen ska dock
diskuteras med kommunen.
Den högre kostnaden för vatten och sophämtning pekar i nuläget på ett underskott av 2020 års
resultat på drygt 50 000 kr jämfört med budget. Siffran är dock osäker. Dessutom, om det inte blir
någon omfattande snöröjning i slutet av året så blir det ett ganska stort överskott på den posten.
8.

Sekreterare

Protokoll från konstituerande möte 2020-04-15 och styrelsemötet 2020-04-15 är justerade och
publicerade på hemsidan.
9.

Materialansvar

Bengt har samlat ihop överbliven skruv m.m. från kvarteren och lagt dem i kvartershuset i kvarter 3.

10.

Underhållsansvar

Säsongens gräsklippning är igång.

11.

VA-ansvar

”Luddlådan” i tvättstugan fungerar nu bra.
12.

El-ansvar

Inget särskilt att rapportera.
13.

Brandskydds- och sopansvar

Inget särskilt att rapportera.
14.

Snöansvar

Sörmlands Service och Event är positiva till att sköta snöröjningen hos oss även under 2020/2021. De
återkommer i början av hösten.
15.

Ordförande

Thomas har anmält namnen i vår nya styrelse till Lantmäteriet.
Ett förslag till en skrivelse om parkering utifrån synpunkter på årsmötet diskuterades. Ärendet ska
diskuteras ytterligare.
16.

Webbansvar

Hemsidan och e-postadresserna är uppdaterade utifrån nya styrelsen och nya kvartersombuden.
Samtliga kvartersombud förutom kvarter 1 har bekräftat att e-postadress kan skickas vidare till deras
e-post.
17.

Övriga frågor

Skylten ”Tvättstuga” som före ommålning satt på dörren till tvättstugan verkar ha försvunnit.
Eftersökning pågår.
18.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte bestämdes till onsdagen den 17 juni kl. 18:30. Styrelsemötet ska ske digitalt.

Thomas Ejnefjäll, Ordförande

Sven-Erik Axelsson, Sekreterare

