
FFS styrelsemöte den 12 januari 2021 

 
Tid: 2021-01-12  

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 2020-10-27 

Föregående protokoll justerat 

 

4. Ekonomi 

- Status 

- Fordringar  

- Medlemsavgifter  

a) Ekonomin följer budget. Alla fakturor för 2020 är betalade. Arbetet med att ta fram 

årsredovisningen till årsmötet den 2 april har påbörjats. 

b) Fakturor angående nya snöröjningsavtalet har börjat komma in. 



c) Alla årsavgifter betalda. Inför betalningen av årsavgiften för 2021 kommer vi göra om hur 

betalningarna görs så att betalningar som görs via blankett blir enklare att spåra och 

administrera. SA tar fram ett förslag på hur detta skall kunna göras. 

 

5. Skog  

- Status  

- Grönområden 

a) Många använder pulkabacken och alla är positiva till hur området runt pulkabacken 

har utvecklats. 

b) Stugbyn har upptäckt problem med gäster som inte vet, eller respekterar vilka regler 

som gäller för skoteråkning i stugbyn. Detta märktes tydligt under nyårsveckan när 

det var många på plats i byn. SW lägger ut ett inlägg på Facebook och på hemsidan 

där vi ber att de som hyr ut sin stuga att informera sina gäster om vilka regler som 

gäller för skoteråkning.  Skoterbestämmelser finns på websidan. 

6. Vägar  

- Status, Hastighet, portalen 

- Upphandling snöröjning. 

a) MA har beställt nya hastighetsskylltar till stugbyn. 

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

pelare, utredning pågår. 

c) Stenar i vägbanan är inte åtgärdade 

d) Lampan Pärlanmyra / Storbacksvägen är inte bytt. Ytterligare en lampa vid 

pulkabacken är ev. trasig och behöver bytas. Stråkens skylift är trasig, Styrelsen 

kommer att hyra en egen skylift och samordna detta med en del andra arbeten som 

behöver utföras till våren. 

 

7. Vatten  

- Rapport vattengruppen 

- Senaste vattenprover 

- Byte av gamla vattenventiler 

- Vattenutbyggnad 

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

nyårsafton kl.16 när trycket försvann under en kortare tid. Orsaken är som vanligt att många 

duschar och gör sig ordning vid den tidpunkten. Pumpen som sitter i brunnen vid nya 

pumphuset har ersatts med en ny pga. blixtnedslag. Reparationen går på försäkringen men 

samfälligheten behöver betala en självrisk på kostnaden. 

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 2021 

d) Vattenutbyggnaden av senaste borrhål skall färdigställas under 2021. Borrhålet är inte 

inkopplat ännu.  

 

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./ Utfört 
• 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 / Utfört 

 

9. Övriga frågor.   
- Hemsidan 

- Medlemsregister 

- Årsmöte 

a) Hemsidan uppdateras löpande med aktuell info. Styrelsen tycker att hemsidan ska göras om 

så att det blir enklare och tydligare att få ut det som vi vill informera om. Den sida som vi har 

nu är inte optimal för detta. SW kollar upp hur mycket jobb det är att göra om hemsidan. 

b) Medlemsregistret uppdateras löpande. Några nya medlemmar under vintern har tillkommit 

eftersom en hel del stugor har bytt ägare. Välkomna till Foskros Fjällby  

c) Årets årsmöte är planerat att hållas den 2 april ifall inte Corona läget blir värre. SA har tagit 

kontakt med revisorn som har börjat ta fram rapporter inför årsmötet. Styrelsen planerar att 

hålla två till styrelsemöten innan årsmötet 23/2 och den 16/3.  

 

10. Mötet avslutas  

Nästa möte är den 23/2 2021 kl. 19:00 Telefon 

 

Vid protokollet 

Justeras    datum   2021-01-12 

 

Stefan Wallin 

Mats Rehnström 

 

 


