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Rapport från styrelsen, kvartal 2, 2012 

 

Ekonomigruppen 

EEM har återbetalat 225 000 kronor för felaktigt fakturerade VA-avgifter. I och med detta är 

ärendet avslutat.  

Styrelsen har beslutat att kontroll av elförbrukning inom Sffs lokaler skall ske en gång per 

kvartal. 

 

Lek- och utemiljö 

Gruppen har inventerat behovet av stensuggor på gång- och cykelbanor. Suggorna är utsatta, 

men det är på sina håll stora problem med bilkörning på gång- och cykelbanorna. Styrelsen 

vill i detta sammanhang påpeka att det är absolut förbjudet att köra på dessa och på 

gräsmattorna för att komma runt hindren.  

På en del gårdar är inte fallsand utlagd på rätt sätt runt rutschtorn, klättertorn och gungor.  

Styrelsen har beslutat att beställa ny besiktning av lekplatser till våren 2013 och 

fortsättningsvis vartannat år. En koll skall ske av gungorna i området snarast.  

Rubingången har kommit med önskemål om nät till sin sandlåda. Styrelsen har dock den 

uppfattningen att det inte är praktiskt genomförbart och beslutar att inte investera i detta. 

 

Avtalsgruppen 

Efter att ha tagit in offerter avseende asfaltarbete har Strängnäs Asfalt och Väg (PEAB) fått 

och utfört arbetet. Vid arbetet upptäcktes stora skador på garagegolven 6-10 på 

Smaragdgången. Detta var tvunget att åtgärdas. 

En tornrutsch har byggts av Edbergs till Sandstensgången. Boende på gården har rivit 

nuvarande och målat rutschen. 

Avtal är tecknat med P-kollen avseende övervakning av parkering på parkeringsplatser och 

gårdar. 

Styrelsen har beslutat att erbjuda korttidsuthyrning av garage för de som önskar hyra under 

ex.vis semesterresa eller dylikt. Detta administreras av Åke Eriksson och Margareta Hultman. 

 

Övriga rapporter 

Förrådet på Fältspatsgången administreras av Rolf Johansson, back up är Hans Nybergh. 

Löv- och risinsamling har skett på vanligt vis under våren. 

Besiktning av förråd har skett med behörig elektriker och representant från Edbergs bygg 

samt styrelsen. Felaktiga dragningar har upptäckts. Samtliga berörda har fått skrivelse om 

detta. 

Offerter avseende yttre belysning vid gårdshus och förråd har begärts från två firmor. 

Röjning av sly kommer att utföras i området. 

Kommunen har sagt nej till bollspel på den plan som Sff framfört önskemål om att få utnyttja. 

Besiktning av lediga garage kommer att göras. 

Sff gör en uppföljning med Talkoo avseende tecknat avtal. 

 

Eskilstuna i juli 2012 

 

Styrelsen Stenby Sff 


