
FFS styrelsemöte den 30 augusti 2018 
 

Tid: 2018-08-30  

Plats: Telefonmöte kl. 19.00  

   

Närvarande: Mats Rehnström MR 

 Stefan Wallin SW 

 Magnus Andersson MA 

 Stefan Ankarstav SA 

   

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.  

 

3. Föregående protokoll 2018-06-28 

Föregående protokoll justerat. 

 

4. Ekonomi 

- Status 

- Fordringar  

- Medlemsavgifter  

a) Ekonomin är god och följer budget. 

b) Viktiga fakturor betalda, inga utomstående fordringar. 

c) Till dags dato saknas 10 st. avgifter. MR har ringt och pratat med de flesta som inte har 

betalat samt vi har skickat ut en påminnelse till dessa under juli månad. Betalas inte 

påminnelsen så går ärendet vidare till inkasso. 



 

5. Skog  

- Status  

- Pulkabacken 

a) Städdagen genomfördes den 18 augusti med många hjälpande händer. Årets städdag gick 

till att röja skog för en ny pulkabacke ovanför den gamla telefonkiosken. Det som återstår är 

att få bort större stenar från backen.  

b) Styrelsen jobbar vidare med planerna för pulkabacken. Tanken finns att anlägga en grillplats 

och att flytta kojan som står idag vid vattentornet till pulkabacken för att användas som 

värmestuga.   

 

6. Vägar  

- Status, Servitut, Portalen, Hastighet 

- Fiberuppdatering 

a) Status, Servitut, Portalen 

a. MA har varit i kontakt med PEAB angående frågan om opartisk besiktning av 

portalen. PEAB hade ingen som kunde hjälpa till med ett sådant ärende utan 

hänvisade till Trafikverket. MA fortsätter utredningen angående 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 gjort en besiktning av våra vägar efter fiberdragningen och skall ta kontakt med 

ansvariga för att få skadorna åtgärdade. Eftersom det börjar bli kallt och sent på året så är 

det möjligt att vägarna blir åtgärdade försommaren 2019. I övrigt ang Fiberprojektet 

hänsvisas till Fiberföreningens egen sida. 

 

7. Vatten  

- Rapport vattengruppen 

- Senaste vattenprover 

- Byte av gamla vattenventiler 

- Vattenutbyggnad 



a) Läget för vattenförsörjningen är stabilt. Rikard Rhodin övervakar regelbundet förbrukning 

och status i pumphuset. MR och RR kommer under hösten att göra en genomgång 

tillsammans med våra samarbetspartners av anläggningen, för att fortsätta utföra 

underhållsplanen av vattensystemet. 

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 helt sluttestad. Tester och inkörning kommer att 

utföras under hösten. Det nya borrhålet saknar just nu en vattenmätare som ska användas 

för övervakning samt ett vattenprov ska göras innan det tas i drift. Tester så här långt visar 

på mycket god vattentillgång. 

 

8. 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. 

 

9. Övriga frågor.   

- Hemsidan 

- Medlemsregister 

- Vattenanslutning avgift? 

- Flaggstänger 



- Hur tar vi fritidsföreningsfrågan vidare? 

- Ny dragning av skoterspår 

- Tomter utanför samfälligheten 

a) Hemsidan uppdateras löpande med aktuell info.  

b) Medlemsregistret uppdateras löpande 

c) Styrelsen utreder huruvida en avgift skall uttagas vid anslutning till vattensystemet. MR har 

uppmanat ägare som haft stuga under många år i stugbyn att inkomma med information 

som kan bringa klarhet i frågan. (avgifter, fakturor för anslutning osv) Styrelsen har 

fortfarande inte fått någon information angående hur man har räknat angående 

vattenanslutning avgiften av den gamla styrelsen. Styrelsen är tveksam till att man kan kräva 

en vattenanslutning avgift vid nybyggnation av tomter eftersom tomterna i stugbyn såldes 

med tillgång till vattensystemet. Frågan utreds vidare.  

d) Flaggstängerna blev inte installerade under städdagen, utan kommer att bli installerade när 

tillfälle ges.   

e) MR och MA jobbar vidare på frågan med REV, Riksförbundet för enskilda vägar.  

f) Till vintern så kommer det inte att finnas någon påfart till skoterspåret vid starten av 

skidspåret pga. skogsplantering. Påfarten till skoterspåret från Stugbyn kommer enbart att 

finnas via Storbacksvägen mitt emot stuga 12. Styrelsen ber alla medlemmar som åker 

skoter att respektera detta och använda den nya påfarten istället för den gamla. Styrelsen 

kommer även att lägga ut denna information på hemsidan och Facebook gruppen innan 

skotersäsongen drar igång för att sprida information vidare till medlemmar som inte läser 

detta protokoll.  

g) Styrelsen har fått förfrågningar angående att ta in tomter (innanför Rolands väg). Styrelsen 

har ingen avsikt att driva frågan eller utöka antalet medlemmar, detta pga. av höga 

kostnader där en ny förrättning krävs. 

10. Mötet avslutas 

Nästa möte är den 30/10 2018 kl. 19:00, Telefon. 

 

Vid protokollet 

Justeras     datum   2018-08-30 

 

Stefan Wallin 

Mats Rehnström 

    


