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§1

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

§2

Dagordning
Mötet godkände dagordningen.

§3

Protokolljusterare
Britt-Marie Carlsson utsågs tillsammans med Björn Lager att justera protokollet.

§4

Fjärrvärme
Aktivitetslistan för fjärrvärme gicks igenom.
Det beslutades att Vattenfall kommer att börja mäta fjärrvärmen den 1 januari 2009.

§5

Föregående protokoll
Genomgång av protokoll 13/2008 gjordes. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§6

Skrivelser
Skrivelse från kvarter 1 har inkommit angående äggkastning mot hus och busringningar. Detta
har polisanmälts av den som blivit drabbad. Styrelsen kommer att kalla kvarter 1 till
kvartersmöte för att diskutera frågan.
Skrivelse angående möjligheten att röja träd mellan kvarter 5 och fotbollsplanen har
inkommit. Styrelsen påminner om att alla hushåll som ligger intill området måste vidtalas även
de som inte tillhör samfälligheten och vara överens. Kontakt måste tas med kommunen
eftersom det inte är samfällighetens mark för utförande av röjning.

§7

Ekonomi
Inbetalningskort för avgiften till Vattenfall har skickats ut och skall vara samfälligheten till
handa senast 30 november.

§8

Övriga frågor
BEMAB har handlats upp för att hantera snöröjningen inom samfälligheten.
Skyltar med lekande barn kommer handlas upp för att placera vid infart till varje kvarter.
Styrelsen vill åter igen påminna om att det endast är tillåtet att åka in på kvarterens gårdar, på
Hjortronvägen och Blåbärsvägen, för i och ur lastning. Parkering får inte ske på kvarterens
gårdar.
Styrelsen vill även påminna om att det är endast tillåtet att ha fordon i garagelängorna. Om
annat finns i garaget och brand uppstår gäller inte samfällighetens försäkring. Under våren
2009 kommer en brandskyddsrond att göras på samtliga garage på Hjortronvägen och
Blåbärsvägen. Eventuella anmärkningar på innehåll i garagen måste respektive
garageinnehavare åtgärda samt stå för eventuella kostnader.

§9

Nästa möte
Måndag den 15 december kl 19.00 hos Britt-Marie.

§ 10

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