
 
SKOGSBÄRENS SFF 

Protokoll Styrelsemöte 

Datum/Tid 2021-11-15 klockan 18:30 

Plats Sven-Erik Axelsson, Hjortronvägen 116 

Närvarande Thomas Ejnefjäll, Monica Andersson, Bengt Eriksson, Sven-Erik Axelsson,  

Fredrik Pettersson 

 

1. Mötet öppnas  

Thomas hälsade alla välkomna och öppnade styrelsemötet.  

2. Städ- och underhållsdagen den 23 oktober 

Städ- och underhållsdagen den 23 oktober fungerade bra. Bengt hade inför dagen köpt in 

smörjmedel och låsolja för vård av garageportarna dock hämtade inte alla kvarteren ut det som köpts 

in. Bengt har också köpt in begagnade hjul till några portar där hjulen anmälts trasiga. 

3. Hantering av lönnarna på kvarter 1 

Under städdagen diskuterade Thomas lönnarna med de boende i kvarteret. Det fanns hos de boende 
starka önskemål om att träden ska tas bort. Styrelsen godkände att lönnarna får tas ned. Thomas 
kommer att informera kvartersombudet om beslutet och den fortsatta hanteringen av frågan.  

 
4. Ekonomi 

Monica har följt upp föreningens ekonomi fram till den 15 november. Tidigare prognoser står sig dvs. 

det kan förväntas ett överskott för helåret 2021. 

Styrelsen diskuterade inköp av sopskåp till kärlen med matavfall på Hjortronvägen. Sådana skåp har 

sedan flera år funnits på sopstationen vid Blåbärsvägen. Frågan ska diskuteras vidare på nästa 

styrelsemöte. 

5. Sekreterare 

Protokollet från styrelsemötet 2021-10-07 är justerat och publicerat på hemsidan. 

6. Material- och VA-ansvar 

Bengt har bytt nätet till basketkorgen. Han har även köpt in fler nycklar till tvättstugan. 

Vattenmätarna i hushållen är i behov av utbyte. Styrelsen planerar för att byta samtliga vattenmätare 

under 2022. Arbete med att ta in offerter ska påbörjas. 



7. Underhållsansvar 

Inget särskilt att rapportera. 

8. El-, brandskydds och tvättstugeansvar 

 
Bengt och Fredrik har hyrt en skylift och bytt trasiga belysningar längs gång- och cykelvägar samt vid 

vissa lekplatser. 

9. Sopansvar 

Se under punkt 4, Ekonomi. 

10. Snöansvar 

Sörmlands Service och Event AB snöröjer även vintern 2021/2022. 

11. Ordförande 

 
Inget särskilt att rapportera. 

12. Webbansvar 

Inget särskilt att rapportera. 

13. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdagen den 16 december kl. 18:30 hos Bengt på Hjortronvägen 

114. 

 

 

 

 

           

Thomas Ejnefjäll, Ordförande   Sven-Erik Axelsson, Sekreterare 


