
FFS styrelsemöte den 27 oktober 2020 

 
Tid: 2020-10-27  

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 2020-09-04 

Föregående protokoll justerat 

 

4. Ekonomi 

- Status 

- Fordringar  

- Medlemsavgifter  

a) Ekonomin följer budget. 

b) Alla fakturor är betalade 

c) Alla årsavgifter betalda. 

 



5. Skog  

- Status  

- Grönområden 

a) Städdagen 2020 den 5–6/9 blev en succé men 45 personer som var med och hjälpte 

till med att fixa till värmestugan, högg ved samt reste ett nytt pumphus över det nya 

borrhålet. Roligt att så många ville vara med och hjälpa till. 

b) I Pulkabacken har vi fått hjälp med att ta bort stenar och jämna ut gropar i backen.  

6. Vägar  

- Status, Hastighet, portalen 

- Upphandling snöröjning. 

a) MA har tagit in offerter på nya hastighetsskylltar till stugbyn. 

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

pelare, utredning pågår. 

c) Anbud för snöröjningsavtalet är klart. Anbudet vanns av Roland. Anbudet skickades 

till ytterligare tre intressenter men vi fick enbart svar från en av dem som begärde 

mera tid för att kunna svara på anbudet.   

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 detta med en del andra arbeten som 

behöver utföras. 

 

7. Vatten  

- Rapport vattengruppen 

- Senaste vattenprover 

- Byte av gamla vattenventiler 

- Vattenutbyggnad 

a) Läget för vattenförsörjningen är stabilt. Inga större avbrott rapporterat. 

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

c)  Rörmokaren i Byn skall bokas upp för jobb i området under 2020-21 

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

inkopplat ännu. MR träffar Rörmokaren 30/11 för att diskutera inkoppling, investeringar 

mm. 

 

8. 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 

 



9. Övriga frågor.   
- Hemsidan 

- Medlemsregister 

a) Hemsidan uppdateras löpande med aktuell info.  

b) Medlemsregistret uppdateras löpande 

 

10. Mötet avslutas  

Nästa möte är den 30/12 2020 kl. 16:00 Foskros-Värmestugan 

 

Vid protokollet 

Justeras    datum   2020-10-27 

 

Stefan Wallin 

Mats Rehnström 

 

 


