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§ 1 Mötet öppnas
Ordförande Björn Lager hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Dagordning
Mötet godkände dagordningen.

§ 3 Protokolljusterare
Christer Sjöberg utsågs tillsammans med Björn Lager att justera protokollet.

§ 4 Fjärrvärme
Summering från Informationsmötet den 11 november gjordes. När fjärrvärmegruppen träffade 
Lantmäterimyndigheten framkom problem med finansieringen. Enligt Lantmäterimyndigheten kan 
inte lån tas på anläggning som inte kommer att finnas i SFF:s ägo. Kontakt skall tas med Advokat 
samt samfällighetsförening på Arnö som tidigare gjort denna överlåtelse till Vattenfall. Ytterligare 
möte med Fjärrvärmegruppen och kontakt med Vattenfall planeras.

§ 5 Föregående protokoll
Genomgång av protokoll 9/2007 gjordes. Björn informerade om kontrakt med Bemab ang 
snöröjning säsongen 2007/08. Protokollet lades till handlingarna.

§ 6 Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit till styrelsen.

§ 7 Ekonomi
Information från Marie ang SFF:s ekonomi. 

§ 8 Övriga frågor
* Marie meddelande att SFF fick höjd avgift på sopcontainers som var uppställd vid Hjortronvägen 
i samband med städhelgen pga osorterat avfall. I samband med nästa städhelg måste större hänsyn 
tas till att det är endast trädgårdsavfall som får kastas.

* Återigen har det placerats soppåsar bredvid containern vid Blåbärsvägen- Lingongången. 
Styrelsen uppmanar samtliga fastighetsägare att vara noga med att kasta soporna i containern.

* Styrelsen fått information om att det står bilar på parkeringen som inte används. 
Parkeringsplatserna är inte till för långtidsparkering. Vi vill också att Ni tänker på att inte parkera 
runt vändplanen och utmed vägen vid Fotbollsplanen då vi får problem med snöröjningen.

* Motorvärmare – Du som använder uttaget i garaget för motorvärmare kontakta SFF:s kassör 
Marie, då en avgift på 150 kronor skall debiteras. Tänk också på att Du måste använda timer.

§ 9 Nästa möte
Tisdagen den 8 januari 2008 hos Christer, Blåbärsvägen 15.

§ 10 Mötet avslutas
Björn tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.


