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§ 1 Mötet öppnas
Ordförande Ulrika Leray hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Dagordning
Ulrika informerade om att fd ordförande Björn Lager, som var inbjuden till 
styrelsemötet har lämnat återbud och § 4 tas på nästa möte. I övrigt godkändes 
dagordningen.

§ 3 Protokolljusterare
Tommy Werlefors valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande.

§ 4 Fjärrvärme - Lantmäteri
Utgår – se § 2.

§ 5 Föregående protokoll
Genomgång av protokoll 8/2009. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Inkomna skrivelser
Tre skrivelser inkommit till styrelsen.
Skrivelse 1: Från kvarter 2 ang fällning av tallar
Skrivelse 2: Från boende i kvarter 2 ang tillvägagångssätten i samband med 
undersökning/information om fällning av träd.
Med anledning av att samtliga boende i kvarteret inte fått samma information och 
styrelsen bedömer att träden inte utger någon fara har skrivelse avslagits. Styrelsen har 
lämnat skriftligt svar till den person som lämnat skrivelsen och även gett möjlighet till 
fortsatt agerande i frågan. Kopia på skrivelsen har lämnats till kvartersombud och till 
den person som lämnat skrivelse 2.
Skrivelse 3: Från boende i kvarter 1 ang fällning av träd.
En skrivelse har inkommit från boende i kvarter 1 ang fällning av träd utan att ta hänsyn 
till de regler som gäller. Styrelsen vill åter igen påminna om de regler som gäller och att 
detta inte får göras utan väl förankrat tillstånd. Information kommer att finnas på 
hemsidan och styrelsen MÅSTE kontaktas innan något görs.

§ 7 Aktivitetslistan
Genomgång av aktivitetslistan gjordes. Styrelsen undersöker nu byte av TV nätet och 
inväntar ytterligare offerter. Mer info kommer.

§ 8 Ekonomi
Genomgång och redovisning av SFF:s ekonomi gjordes av kassören.
Kvartalsavgiften för första kvartalet 2010 blir den samma som för kvartal 4.



§ 9 Övriga frågor
Parkeringsplatserna – arbetet kommer att fortsätta under mars/april.
Avläsning december – Avläsning av vattenförbrukningen skall göras per 31 december 
2009. Info till kvartersombuden.
Höststädningen – fungerade bra.
Grovtvättstugan – Styrelsen påminner om att Du som använder tvättstugan MÅSTE 
anteckna Dig på listan. Även städningen måste göras ordentligt efter avslutat tvättpass.

§ 10 Nästa möte
Torsdagen den 14 januari 2010 hos Tommy.

§ 11 Mötet avslutas
Ulrika avslutade mötet och tackade för det år som varit och önskade alla en GOD JUL:

Vid protokollet Justeras

Britt-Marie Carlsson Ulrika Leray Tommy Werlefors


