
FFS styrelsemöte den 4 september 2020 

 
Tid: 2020-09-04  

Plats: Foskros fjällby hos MR kl. 

20.00 

 

   

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 2020-06-23 

Föregående protokoll justerat 

 

4. Ekonomi 

- Status 

- Fordringar  

- Medlemsavgifter  

a) Ekonomin är god och följer budget. 

b) Alla större fakturor är betalade 

c) Årsavgiften, det saknades 19 st. betalningar efter sista betalningsdag. Påminnelser skickades 

ut samt någon gick till inkasso. Nu är alla årsavgifter betalda. 



 

5. Skog  

- Status  

- Grönområden 

a) Städdagen 2020 den 5–6/9 

b) RS gick igenom agendan inför städdagen. Under städdagen kommer värmestugan vid 

pulkabacken att fixas till med ny färg, inredning, vedförråd, mm. Vi kommer även att 

hugga upp den ved som finns vid värmestugan och lägga i det nya vedförrådet så att det 

finns ved att elda med under vintern. Vi kommer även att passa på och bygga 

pumphuset över det nya borrhålet.  

 

6. Vägar  

- Status, Hastighet, portalen 

- Snöröjningsavtal. 

a. MA ska lägga en beställning på nya hastighetsskylltar till stugbyn för ny hastighet. 

b. Portalen, vi undersöker en möjlighet att bevara portalen genom att byta delar av 

pelare, utredning pågår. Slutgiltigt beslut avhandlas på årsmötet. 

c. Nytt anbud för snöröjningsavtalet är utskickat till ett antal intressenter. Avtalet ska 

vara klart innan första snön kommer. 

d. Stenar i vägbanan är inte åtgärdade 

e. Lampan Pärlanmyra / Storbacksvägen är inte bytt. Stråkens skylift är trasig, Styrelsen 

tittar på att hyra en egen skylift och samordna en del andra arbeten. 

 

7. Vatten  

- Rapport vattengruppen 

- Senaste vattenprover 

- Byte av gamla vattenventiler 

- Vattenutbyggnad 

1. Läget för vattenförsörjningen är stabilt. Inga större avbrott rapporterat. 

2. 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 under vinter, vår, höst. (sommartid ska Lillkällans vatten ej drickas) 

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

under 2020. 

4. Vattenutbyggnaden av senaste borrhål skall färdigställas under 2020. Borrhålet är inte 

inkopplat ännu. 

 

5. Uppföljning av verksamhetsplan 2020 

• Vattenförsörjning sker via våra djupborrade brunnar. 
• Fortsatt kontinuerlig övervakning av vattenförbrukningen med hjälp av vattenmätare för att 

analysera förbrukning och upptäcka ev. läckor. 
• Service och underhåll på vattenanläggningen, vattenprov 2 ggr per år,  
• Pumphus är inköpt och skall monteras över borrhål i backen ovan stuga 34. 
• Felsökning och åtgärd av felaktiga fastighets ventiler. (53, 102, 105)  
• Fortsatt röjning på grönområden, färdigställande av pulkabacke och stuga. 
• Uppdatera informationstavla, medlemsregister och hemsida. 
• Kontinuerlig besiktning och underhåll av vägnätet, vägtrummor,  
• Ny skoterparkering och påfart skall skyltas 



6. Övriga frågor.   
- Hemsidan 

- Medlemsregister 

a) Hemsidan uppdateras löpande med aktuell info.  

b) Medlemsregistret uppdateras löpande 

 

7. Mötet avslutas  

Nästa möte är den 27/10 2020 kl. 19:00 på telefon 

 

Vid protokollet 

Justeras    datum   2020-09-24 

 

Stefan Wallin 

Mats Rehnström 

 

 


