SKOGSBÄRENS SFF
Protokoll Styrelsemöte
Datum/Tid
Plats
Närvarande:

1.

2021-05-04 klockan 18:30
Digitalt
Thomas Ejnefjäll, Monica Andersson, Bengt Eriksson, Håkan Alderud,
Sven-Erik Axelsson, Fredrik Pettersson, Helena Åhlander

Mötet öppnas

Thomas hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2.

Städ- och underhållsdagen

Städ- och underhållsdagen har fungerat bra.
I kvarter 3 behöver panelen bytas på en av garagelängorna. Daniel Enbom kommer att ansvara för
arbetet som ska göras i vår.
Monika upplyste om att inköp av material hos Byggmax kan underlättas genom att föreningen
tillfälligt kan lägga in en person som behörig att göra inköp på faktura.
3.

Trädfällning kvarter 5

Mattias Niklasson önskar få styrelsens godkännande att fälla ett rönnbärsträd som står i anslutning
till deras tomt på Blåbärsvägen 40. Styrelsen har ingen invändning men anser att trädfällningen bör
förankras hos de närmaste grannarna.
4.

Ekonomi

Monica redogjorde för föreningens ekonomi till och med april månad. Det fanns inget
anmärkningsvärt att rapportera.
5.

Sekreterare

Protokollet från styrelsemötet 2021-03-30 är justerat och publicerat på hemsidan.
6.

Material- och VA-ansvar

Bengt nämnde att en del material inköptes till städ- och underhållsdagen.
I övrigt fanns inget särskilt att rapportera.

7.

Underhållsansvar

För att garageportarna ska gå lätt att öppna och stänga kan ”mekanismen” behöva smörjas. För att
sprida kunskapen om hur man gör till innehavarna av garagen avser styrelsen att skriva en kort
instruktion som lämpligen kan förmedlas vid höstens städdag.
I kvarter 1 har buskar grävts upp vid Hjortronvägen. Därefter har markduk och singel lagts dit.
Kantskoning behövs också.
Håkan söker Mikael angående kommande gräsklippning.
8.

El-, brandskydds- och tvättstugeansvar

En liten trappstege har försvunnit från tvättstugan. Fredrik har köpt in en ny och bättre.
9.

Sopansvar

Det har under en längre tid varit skräpigt i och kring insamlingskärlen för plast och papper vid
sopstationen på Hjortronvägen. Styrelsen har satt upp ett anslag intill behållarna om att det krävs
skärpning för att vi ska kunna behålla insamlingskärlen. Någon omedelbar förbättring har inte
märkts. Frågan ska tas upp igen på nästa styrelsemöte.
10.

Snöansvar

Sörmlands Service och Event kan i nuläget inte lämna något definitivt besked om de kan fortsätta
med snöröjningen kommande vinter. Vi ska kontakta dem igen i slutet av september.
11.

Ordförande

Inget särskilt att rapportera.
12.

Webbansvar

Inget särskilt att rapportera.
13.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdagen den 17 juni kl. 18:30. Mötet hålls digitalt.

Thomas Ejnefjäll, Ordförande

Sven-Erik Axelsson, Sekreterare

