
FFS styrelsemöte den 23 februari 2021 

 
Tid: 2021-02-23  

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 2021-01-12 

Föregående protokoll justerat 

 

4. Ekonomi 

- Status 

- Fordringar  

- Medlemsavgifter  

a) Arbetet med att ta fram årsredovisningen pågår. Resultatet för 2020 ser bra ut 

b) Endast en medlemsavgift under 2020 gick till inkasso. Arbetet med att driva in 

medlemsavgifterna har gett resultat. 



c) Inför betalningen av årsavgiften för 2021 behöver vi spåra avsändare bättre. Betalningar 

som görs via blankett ska bli enklare att spåra och administrera. SA tar fram ett förslag på 

hur detta skall kunna göras. 

 

5. Skog  

- Status  

- Grönområden 

a) Status: Inga ändringar ang skog, 

b) Skoteråkning är förbjuden över tomt 74 av två skäl. Tomten är privat mark och ska 

respekteras även om det inte idag finns en fastighet på tomten. Bakom tomt 74 går 

den nya vattenledningen till senaste borrhålet. Skoteråkningen pressar ihop snön 

och gör att tjälen går djupare och det innebär att vattenledningen till nya borrhålet 

kan frysa lättare. Använd närmsta väg till skoterleden i stället. Skoterbestämmelser 

för stugbyn finns på websidan. 

 

6. Vägar   

- Status, Hastighet, portalen 

a) MA har fått nya hastighetsskylltar till stugbyn. Skall monteras under 2021 

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. 

e) Vattenfall kommer att byta ut en skadad stolpe för strömförsörjningen till stugbyn 

vid stuga 92 under första delen av 2021. Tveksamt om det påverkar 

strömförsörjningen för stugbyn på något sätt. 

 

 

7. Vatten  

- Rapport vattengruppen 

- Senaste vattenprover 

- Byte av gamla vattenventiler 

- Vattenutbyggnad 

a) En del läckage har förkommit i vår vattenförsörjning under januari, februari. Dels så 

drabbades en stuga av att vattenledningen frusit pga. kyla, men vi hade även problem med 

en gammal vattenventil som inte var rätt stängd. Läckorna är nu åtgärdade och läget är just 

nu stabilt igen med vattenförsörjningen.  

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. ( Fjällbyns vattentillång är tillräcklig idag därav dröjer vi med att koppla in 

sista hålet till vi beslutat hur borrhålen ska styras) 

 



 

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 

- Erbjuda att lyssna på Årsmötet digitalt 

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. 

c) Årets årsmöte är planerat att hållas den 2 april. Sista dagen för inlämning av motioner är den 

28/2. Sista datumet för att skicka ut kallelsen till årsmötet till medlemmarna samt sättas upp 

på anslagstavlan i Foskros är den 18/3 

d) SW kollar upp ifall vi kan erbjuda medlemmar att koppla upp sig till mötet digitalt eftersom 

Foskros skola har en fiberanslutning. Uppkopplingen till mötet innebär i så fall enbart en 

möjlighet att lyssna på mötet inte påverka mötet genom att vara med och rösta.  

 

10. Mötet avslutas  

Nästa möte är den 16/3 2021 kl. 19:00 Telefon 

 

Vid protokollet 

Justeras    datum   2021-03-10 

 

Stefan Wallin 

Mats Rehnström 

 

 


