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

§ 2 Dagordning
Mötet godkände dagordningen.

§ 3 Protokolljusterare
Fredrik Hjert utsågs tillsammans med Björn Lager att justera protokollet.

§ 4 Fjärrvärme
Björn rapporterade från mötet som Fjärrvärmegruppen hade med Adv 
Eva Enetjärn. Den ekonomiska delen, med lån hos banken är 
fortfarande olöst. Enligt Lantmäterimyndigheten och även Advokaten 
är det inte möjligt att låna på en anläggning som 
Samfällighetsföreningen inte skall behålla. Fjärrvärmegruppen tar 
ytterligare kontakt med Vattenfall. Fredrik ansvarar för detta.

§ 5 Föregående protokoll
Genomgång av protokoll 1/2008 gjordes. Protokollet godkändes och 
lades till handlingarna.

§ 6 Skrivelser
En skrivelse från en av våra boende har kommit till styrelsen med 
frågor/funderingar kring bl a:

Information till nyinflyttade - kommer att utarbetas

Rutiner/riktlinjer för kvartersombudens arbete – finns hos resp 
kvartersombud

Miljöarbete inom föreningen - styrelsen funderar vidare, men vill 
påminna om att vi skall använda ”gröna” påsar som finns att hämta 
hos kommunen för de sopor som skall komposteras

Information om TV kanalerna – Ulrika ser över detta och 
information kommer att finnas på hemsidan

Bredband för samtliga - styrelsen ser inte detta som någon möjlighet 
i dagsläge

§ 7 Ekonomi
Genomgång av balans och resultatrapport tom 2007-12-31. Marie gör 
förslag på budget för 2008 till nästa styrelsemöte. 

§ 8 Övriga frågor
- Styrelsen har åter igen fått information om att det finns bilar på 
parkeringsplatserna som inte används. Vi ber de bilägare att respektera 
reglerna som gäller och flytta på bilar som inte används.



- I samband med ägarbyte på fastigheter inom 
Samfällighetsföreningen, ber styrelsen att kontakt tas med vår kassör 
Marie.

- Styrelsen påminner om:

Städhelg, 26 – 27 april

Årsmöte, söndagen den 27 april- separat kallelse kommer.

Björn kontaktar valberedningen.

§ 9 Nästa möte
Måndagen den 3 mars 2008 hos Björn, Lingongången 8

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

 

 

Vid protokollet Justeras
 

Britt-Marie Carlsson Björn Lager Fredrik Hjert


