
 
SKOGSBÄRENS SFF 

Protokoll Styrelsemöte 

Datum/Tid 2022-03-31 klockan 19:15 

Plats Thomas Ejnefjäll, Hjortronvägen 74 

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

 

1. Mötet öppnas  

Thomas Ejnefjäll öppnade mötet. 

2. Arbetsfördelning inom styrelsen 

 
En diskussion om arbetsfördelningen inom styrelsen påbörjades. Eftersom inte alla var närvarande 
bestämdes att vi skjuter på frågan om arbetsfördelning till nästa styrelsemöte. 
 
Enligt beslut på årsmötet ska en arbetsgrupp för laddinfrastruktur för elbilar bildas. Den ska 
lämpligen bestå av medlemmar i föreningen såväl inom som utom styrelsen. Styrelsen kommer att 
söka personer som är intresserade av att delta i arbetsgruppen genom att informera på föreningens 
hemsida, på facebook samt i kommande nyhetsbrev. 
 
3. Ekonomi 

Via Villaägarna har föreningen erhållit information om att samfällighetsföreningar kommer att bli 

momsskyldiga även om ändamålet med verksamheten endast är att tillgodose delägarfastigheternas 

behov enligt ett anläggningsbeslut. Frågan diskuterades kortfattat. 

Taxorna för renhållning och vatten/avlopp har höjts med 2 respektive 5 % i jämförelse med 2021. 

4. Sekreterare 

Protokoll från styrelsemötet 2022-02-17 är justerat och publicerat på hemsidan. 

5. Material- och VA-ansvar 

Alla hushållens vattenmätare (116 stycken) är nu utbytta.  

Bengt berättade att vattenförbrukningen för föreningen under mars månad uppgått till 38 

kubikmeter per dygn.  

6. Underhållsansvar 

Thomas kommer att skriva till kvartersombuden, såväl fjolårets som de nyvalda, inför städdagen den 

23 april. 



7. El-, brandskydds- och tvättstugeansvar 

 
Fredrik var förhindrad att delta i styrelsemötet. Det fanns inget särskilt att rapportera. 

8. Sopansvar 

Sopskåpen till Hjortronvägen kommer att levereras under april månad. 

9. Snöansvar 

Inget särskilt att rapportera. 

10. Ordförande 

 
Thomas har välkomnat de nya ägarna på Blåbärsvägen 22. 

Kalejdo har hört av sig med ett erbjudande om TV till boende i samfälligheten. Det rör sig om en 

liknande lösning som vi har med TV via fiber med följande kanaler:  

 

Pris (inklusive öppen TV-box): 79 kr + moms per hushåll. 

Fastighetsägarna till Hjortronvägen 36 han ansökt om bygglov för uppförande av ett plank. 

11. Webbansvar 

Inget särskilt att rapportera. 

12. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdag den 28 april kl. 18:30 hos Bengt, Hjortronvägen 114. 

 

 

 

           

Thomas Ejnefjäll, Ordförande   Sven-Erik Axelsson, Sekreterare 

 

 


