
FFS styrelsemöte den 7 Maj 2018 
 

Tid: 2018-05-07  

Plats: Telefonmöte kl. 19.00  

   

Närvarande: Mats Rehnström MR 

 Stefan Wallin SW 

 Magnus Andersson MA 

 Stefan Ankarstav SA 

 Robert Säfström RS 

   

Kallade: Mats Rehnström  MR 
 Stefan Ankarstav SA 
 Stefan Wallin SW 
 Magnus Andersson MA 
 Robert Säfström RS 

 

1. Öppnade av möte 

Mats öppnar mötet. 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt utskickad agenda.  

Föregående protokoll 2018-03-30 

Föregående protokoll justerat. 

3. Ekonomi 

- Status 

- Fordringar  

- Medlemsavgifter  

a) Ekonomin är god och följer budget. 

b) Viktiga fakturor betalda, inga utomstående fordringar. 

c) Medlemsavgifter har fakturerats, sista betaldatum är 2018-05-31. 

 

 

 

4. Skog  



- Status  

- Rishög stuga 69 

a) Fortfarande ligger gallringsvirke kvar på allmänning, borttages vid lämplig städdag. 

b) Rishögen vid korsning stuga 69 skall eldas vid lämpligt tillfälle under året. 

 

5. Vägar  

- Status, Servitut, Portalen, Hastighet 

- Fiberuppdatering 

a) Status, Servitut, Portalen 

a.  Skicket på portalen är fortsatt tveksam och MA har fått i uppdrag av styrelsen att ta 

kontakt med någon som kan bidra med en opartisk besiktning. 

b. Styrelsen har kollat upp vilka regler som gäller i stugbyn. Nästa steg är att ta kontakt 

med berörd myndighet för att kunna ändra så att 40 km gäller i hela stugbyn. 

c. Förslag finns att bygga en sandlåda för sanden som behövs för vägarna under 

vintern. MA har varit i kontakt med Roland som erbjudit stugbyn att via servitut hyra 

mark för sandlådan där sopstationen var. Styrelsen har inte fattat beslut om frågan.  

b) MA har varit i kontakt med ansvariga för fibergrävningen. Lagningen av asfalten som är gjort 

efter grävningen är provisoriska och ska åtgärdas till våren. Efter att de provisorisk 

asfalteringen är åtgärdade så skall MA göra en besiktning av våra vägar. 

 

6. Vatten  

- Rapport vattengruppen 

- Senaste vattenprover 

- Byte av gamla vattenventiler 

- Vattenutbyggnad 

a) Läget för vattenförsörjningen känns stabilt. 

b) Arbetet med vattenprover fortsätter och görs två gånger per år (stuga 86) och finns 

tillgängliga på websidan. 

c) Stugägare med felaktiga vattenventiler kommer att meddelas när utredning är klar. Frågan 

är prioriterad. RR’s läcksökning visar att vi måste få ägarna till de gamla vattenventilerna att 

byta till nya ventiler. Under tiden skall dessa underrättas om hur ventilerna ska ställas för att 

undvika läckor. 



d) Vattenutbyggnaden är klar men inte sluttestad pga av en mycket kall vårvinter. Tester och 

inkörning kommer att utföras under vår sommar. Ett nytt vattenprov ska göras på det nya 

borrhålet för att bedöma kvalitén på vattnet innan det tas i drift.  

 

7. Uppföljning av Verksamhetsplan 2018 

1. Att fortsätta arbeta för att vattenförsörjning i första hand sker via djupborrade brunnar. 

• Driftsättning av nytt borrhål. ( vintern 2018) 

2. Fortsatt kontinuerlig övervakning av vattenförbrukningen med hjälp av vattenmätare för att 

analysera förbrukning och upptäcka ev läckor. 

3. Service och underhåll på vattenanläggningen, vattenprov 2ggr per år,  

4. Felsökning och åtgärd av felaktiga fastighets ventiler. ( 56,102, )  

5. Fortsatt röjning på grönområden efter gallring. ( frivillig städdag 2018, anslag på hemsida ) 

6. Uppdatera informationstavla, medlemsregister och hemsida. 

7. Styrelsens proposition ang Fritidsverksamhet 

8. Kontinuerlig besiktning och underhåll av vägnätet, vägtrummor. 

9. Flaggstänger vid anslagstavlan. 

 

8. Övriga frågor.   

- Hemsidan 

- Medlemsregister 

- Vattenanslutning avgift? 

- Städdagen med röjning av pulkabacken 

- Flaggstänger 

- Hur tar vi fritidsföreningsfrågan vidare? 

- Skogsdungen framför Ludwigssons väg. Fråga Niklas, stuga 84 

- Nytt telefonkonferensnummer för styrelsemöten 

a) Hemsidan uppdateras löpande med aktuell info.  

b) Medlemsregistret uppdateras löpande 

c) MR har ett prospekt över fjällbyn från sent – 60tal vilket beskriver att tomterna såldes med 

el och vatten till tomtgräns medräknat i priset för tomten. Utredning fortsätter i frågan. 



d) Städdagen blir lördagen den 18/8. RS tar kontakt med grävare som kan hjälpa till vid röjning 

av pulkabacke. 

e) Ifall vi får en grävare till städdagen så kan det vara aktuellt att gräva för flaggstängerna vid 

samma tillfälle för att underlätta arbetet. 

f) MR och MA kollar vidare på frågan angående hur vi ska ta fram ett underlag för 

godkännande av samtliga medlemmar och hur det ska skickas till medlemmarna. 

g) Önskemål från en medlem har in kommit att gallra skogsdungen framför Ludwigssons väg.  

Styrelsen beviljade önskemålet angående gallring, förutsatt att grannar informeras. 

h) SW upplyste om en grattis tjänst som heter Rixmötet (www.phonera.se) och är gratis upp till 

5 deltagare som vi kan utnyttja efter nästa styrelsemöte. 

 

 

9. Mötet avslutas. 

Nästa möte är den 26/6 2018 kl. 19:00, Telefonmöte. 

 

Vid protokollet 

 

Justeras     datum   2018-05-15 

 

Stefan Wallin 

Mats Rehnström 

    


