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Verksamhetsberättelse för Skogsbärens SFF 1 januari – 31 december 2010

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande personer:

Ulrika Leray - ordförande
Marie Jauhiainen - kassör
Britt-Marie Carlsson -  sekreterare
Tommy Werlefors – ansvarig fjärrvärme
Olle Norén – ansvarig el
Louise Hellman – ansvarig TV nätet
Kent Eriksson – kontaktperson för kvartersombud kv 1 – 3 samt materialansvarig
Annelie Jonsson – kontaktperson för kvartersombud kv 4 – 6 samt materialansvarig

Styrelsen har hållit 9 protokollförda möten under 2010. Även möten med kvartersombud har hållits.

Vår- och höststädning har genomförts, där kvartersombuden ansvarar för organisationen i respektive 
kvarter.

Det har under året inkommit en dels skrivelser, där styrelsen svarat den som inkommit med skrivelsen 
och sedan informerat via protokoll.

Styrelsen har under året arbetat utefter en aktivitetslista, där samtliga ärenden/uppgifter som 
uppkommit förtecknats och ansvarig person har utsetts. Nedan följer några aktiviteter som har 
avslutats verksamhetsåret 2010 alternativt är av viktig art och fortsätter under verksamhetsåret 2011:

• Nya sophanteringssystemet vilket innebär att vi sorterar enligt kommunens riktlinjer. 
Sopcontainern har ersatts med gröna och bruna tunnor. Vi har sett de första månaderna som 
inkörningsperiod med en del små justeringar. (Avslutat 2010)

• En regel för trädfällning har fastställts. Regel finns att hitta på hemsidan. (Avslutat 2010)
• Farthinder har placerats ut på för att få ner farten på mopeder och cyklar. (Avslutat 2010)
• Alla allvarliga anmärkningar på lekplatserna är åtgärdade. (Avslutat 2010)
• En uppgift som styrelsen har påbörjat är Systematiskt brandskyddsarbete. Följande 

informationsmaterial har delats ut till samtliga hushåll Rädda liv, rädda hem och Skydda ditt 
hem mot bränder. (Fortsätter arbete 2011)

• Ett arbete som pågått under året, är kartläggning av nytt TV nät. (Fortsätter arbete 2011)
• Vattenfall har under sommaren grävt för att sätta avstängningsventiler mellan Vattenfalls och 

Samfällighetens ansvarsområde. Blåbärsvägen gick enligt planerna. På Hjortronvägen var det 
svårt att hitta ledningar och efter försök att hitta ledningar bedömdes åverkan på området bli 
för stora för att fortsätta grävningsarbetet. Med anledning av detta har styrelsen under året haft 
diskussion med Vattenfall om ett tilläggsavtal med tomtgränserna som ansvarsgräns i de fall 
detta blir aktuellt. (Fortsätter arbete 2011)

• Trasiga kallvattenmätare byts successivt. (Fortlöpande arbete)
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