
FFS styrelsemöte den 4 maj 2021 

 
Tid: 2021-05-04  

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 2021-04-02 

Föregående protokoll för konstituerande styrelsemöte justerat 

 

4. Ekonomi 

- Status 

- Fordringar  

- Medlemsavgifter  

a) Alla viktiga fakturor betalda, inga konstigheter. Kostnader för snöröjningen kommer att bli 

låga i år ifall inte det blir en tidig vinter i år. 

b) Inga utomstående fordringar. 

c) Årsavgiften för 2021 är utskickad till medlemmarna. Betalningen skall vara samfälligheten 

tillhanda den 29/5 – 2021 till PG 89 79 95-7. SA har fått hjälp av banken så att betalningar 

som görs via blankett ska nu bli enklare att spåra och administrera för samfälligheten. 



 

 

 

5. Skog  

- Status  

- Grönområden 

- Städdag 

a) RS kollar alternativ angående belysning vid pulkabacken samt hyra av skylift inför 

städdagen. 

b) Nya skoterleden skall skyltas, Länsstyrelsen inkopplad men ansvarig handläggare har 

slutat. MR tar kontakt med Länsstyrelsen och försöker få kontakt med den nya 

handläggaren 

c) Städdagen är i år bestämd till den 4/9 - 2021. Vi återkommer närmare med agendan 

för städdagen. 

 

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) MA ska beställa sopning av vägarna av Roland 

 

7. Vatten  

- Rapport vattengruppen 

- Senaste vattenprover 

- Byte av gamla vattenventiler 

- Vattenutbyggnad 

a) Läget för vattenförsörjningen är stabilt.  

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) MR har bokar upp grävare som under augusti som ska byta ventilen vid stuga 53 samt gräva 

fram vatten till stuga 105 där vatten saknas till tomtgräns 

d) MR och SA har bokat upp ett möte med rörmokaren i byn angående inkoppling av nya 

borrhålet under slutet av maj. 

 

8. Uppföljning av verksamhetsplan 2021 

• Att fortsätta arbeta för att vattenförsörjning i första hand sker via djupborrade brunnar 
(inkoppling av nytt hål S 74) 

o Inkoppling under 2021 
• Fortsatt kontinuerlig övervakning av vattenförbrukningen med hjälp av vattenmätare för att 

upptäcka ev. läckor. Inventering av samtliga ventiler under 2021. 
o Löpande 



• Service och underhåll på vattenanläggningen, vattenprov minst 2 per år 
o Löpande 

• Nya pumphuset skall färdigställas 
o Planerad till städdagen 2021  

• Byte av ventil vid stuga 53 
o Planerad under augusti 2021  

• Fortsatt röjning på grönområden 
o Insatts under städdagen 2021? 

• Kontrollera vägbelysning med skylift, ev. belysning med timer vid Pulkabacke (LED) 
o  Planerad till städdagen 2021 

• Uppdatera informationstavla, medlemsregister och hemsida 
o Löpande 

• Kontinuerlig besiktning och underhåll av vägnätet, vägtrummor 
o Löpande 

• Nya skoterleden skall skyltas, Länsstyrelsen inkopplad 
o Klart till vinter 2021 - 2022  

 
 

9. Övriga frågor.   
- Hemsidan 

- Medlemsregister 

- Anläggningsbeslut för FFS 

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) Styrelsen diskuterade frågan angående anläggningsbeslut för FFS. MR har kontaktat en jurist 

för att titta över nuvarande anläggningsbeslut och tolka vad som ev måste ändras, och hur 

FFS i så fall kan optimera en sådan process. Skulle en ny förrättning bli nödvändig kommer 

det att kosta FFS i storleksordningen 200 000 kr. 

 

10. Mötet avslutas  

Nästa möte är den 29/6 2021 kl. 19:00 Telefon 

 

Vid protokollet 

Justeras    datum   2021-05-04 

 

Stefan Wallin 

Mats Rehnström 

                

 


