
FFS styrelsemöte den 30 oktober 2018 
 

Tid: 2018-10-30  

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.  

 

3. Föregående protokoll 2018-08-30 

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 har alla utom 1 st. betalat medlemsavgiften. SA övervakar den kvarvarande 

fodringen. MR påpekade att vi kanske ska skicka ut påminnelserna tidigare nästa år för att få 

in alla betalningar och minimera perioden till inkassokraven skickas ut. 



 

5. Skog  

- Status  

- Grönområden 

a) Styrelsen jobbar att anlägga en grillplats och att flytta kojan som står idag vid vattentornet 

ner 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 Trafikverket men ej fått någon återkoppling. 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. 

 

7. Vatten  

- Rapport vattengruppen 

- Senaste vattenprover 

- Byte av gamla vattenventiler 

- Vattenutbyggnad 

a) Läget för vattenförsörjningen är stabilt. Rikard Rhodin och MR har haft planeringsmöte i 

Foskros angående vattenförsörjningen. Den beslutade åtgärdsplanen har utvärderats och 

justeras för att åtgärda kvarvarande insatser av rörmokare och elektriker.  

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

tillgängliga på websidan. Proverna är väl godkända med bra värden. Även Lillkällan håller 

dricksvattenkvalitet alla årstider utom sommaren. 



c) Rikard Rhodin och MR har informerat fastighetsägare med felaktiga vattenventiler att de 

måste byta till nya ventiler under en snar framtid. 

d) Vattenutbyggnaden är i stort sett klar men inte helt sluttestad. Tester och inkörning 

kommer att utföras före jul. Det nya borrhålet saknar just nu expansionskärl, en cement ring 

samt isolering vid markytan innan vattenutbyggnaden är klar. Det måste även göras ett 

vattenprov på det nya borrhålet innan det tas i drift.  

 

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. (56,102,105) 

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? 

- Hur tar vi fritidsföreningsfrågan vidare? 

- Skötsel av grönområde 

a) Hemsidan uppdateras löpande med aktuell info.  

b) Medlemsregistret uppdateras löpande 

c) Styrelsen har undersökt frågan och inte hittat något underlag som kan styrka ev. 

anslutningsavgift. Styrelsen har även uppmanat nuvarande stugägare skicka kopia på 

kostnader för anslutning eller faktura. Inget i frågan har inkommit som kan bringa klarhet 

eller styrka en avgift. Ett prospekt från när området exploaterades som har kommit 



styrelsen till känna bekräftar däremot att alla tomter såldes med “anslutning” till 

vattensystemet, Frågan bordläggs tills vidare eller att ny information tillkommer till 

styrelsen. 

d) MR, MA, RS har informerat styrelsen att vi inte kommer att kunna ta in fritidsföreningen i 

samfälligheten utan att det kommer att innebära stora kostnader för föreningen och 

administrativa svårigheter. Styrelsens förslag till Fritidsföreningen är from 2019 underhålla 

skidspåret med hjälp av frivilliga insatser. Roland Svensson är vidtalad.  Frågan avslutas.   

e) Skötsel av grönområdet har sista åren skötts av frivilliga insatser på FFS Städdag. Från 2019 

kommer Styrelsen avsätta en mindre årskostnad för att hantera underhållet av FFS 

grönområde. Målsättningen är att kombinera detta med Städdagen och göra detta mer 

effektivt. 

10. Mötet avslutas  

Nästa möte är den 28/12 2018 kl. 16:00, Telefon. 

 

Vid protokollet 

Justeras     datum   2018-10-30 

 

Stefan Wallin 

Mats Rehnström 

 
   


