
FFS styrelsemöte den 20 februari 2020 
 

Tid: 2020-02-20  

Plats: Telefonmöte kl. 19.00  

   

Närvarande: Mats Rehnström MR 

   

 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 2019-12-30 

Föregående protokoll justerat 

 

4. Ekonomi 

- Status 

- Fordringar  

- Medlemsavgifter  

a) Ekonomin är god och under kontroll,  

b) Kassören skall kolla att alla kostnader har konterats rätt för 2019 

c) Alla kostnader för nya borrhålet är betalda för 2019. Återstår rörjobb som skall färdigställas 

under 2020. 

5. Skog  



- Status  

- Grönområden 

a) Flaggstänger med FFS flagga är resta och hissade. 

b) Fortsatt arbete med att färdigställa och fixa till värmestuga vid pulkabacken, ordningsregler. 

6. Vägar  

- Status, Hastighet, Vägtrummor, lampor 

- Sandning 

a) Status, Servitut, Portalen 

a. Skyltar för att förtydliga hastigheter inom området  

b. MA har kontaktat myndighet och ska lägga en beställning på nya hastighetsskylltar 

till stugbyn för ny hastighet. 

c. Lampan vid Pärlanmyra ännu inte bytt, väntar på Stråken. 

b) Årets vinter med kyla och tö har krävt sandning av Roland. 

 

  



7. Vatten  

- Rapport vattengruppen 

- Senaste vattenprover 

- Byte av gamla vattenventiler 

- Vattenutbyggnad 

a) Läget för vattenförsörjningen är stabilt. Julhelgen avklarades utan problem med 

vattenförsörjning. 

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 

garanterad dricksvattenkvalitet alla årstider utom ibland vissa sommrar. 

c) Vatten skall dras fram till Stuga 105. Rörmokaren i Byn skall bokas upp för jobb i området 

under 2020. 

d) Vattenutbyggnaden av senaste borrhål skall färdigställas under 2020. Offert skall inkomma. 

1. Uppföljning av Verksamhetsplan 2019 

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

• Driftsättning av nytt borrhål. (2020) 

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

analysera förbrukning och upptäcka ev. läckor. 

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

5. Felsökning och åtgärd av felaktiga fastighets ventiler. (53,102,105) 

6. Fortsatt röjning på grönområden efter gallring.  

7. Uppdatera informationstavla, medlemsregister och hemsida. 

8. Styrelsens proposition ang. Fritidsverksamhet 

9. Kontinuerlig besiktning och underhåll av vägnätet, vägtrummor. 

10. Flaggstänger vid anslagstavlan. 

 

  



8. Övriga frågor.   

- Hemsidan 

- Medlemsregister 

- Årsmöteshandlingar 

a) Hemsidan uppdateras löpande med aktuell info.  

b) Medlemsregistret uppdateras löpande 

c) SA har tagit kontakt med redovisningsbyrån för att få årsredovisning, resultat och 

balansrapport. Alla dokument som ska skickas ut till medlemmarna ska vara klar till nästa 

styrelsemöte för granskning. 

 

9. Mötet avslutas  

Nästa möte är den 17/3 2020 kl. 19:00, Telefon. 

 

Vid protokollet 

Justeras     datum   2020-02-25 

 

Stefan Wallin 

Mats Rehnström 

 
   


