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1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen 
Ordförande öppnade mötet och dagordningen godkändes.  
 

2. Justering av föregående mötes protokoll 
Protokoll från möte nr 07-05 godkändes och lades till handlingarna.  
 

3. Undercentralen 
Uppdateringsarbetet gällande VVC (varmvattencirkulationen) är avslutat, 
kvarstående arbete är kontrollmätning av flöde. Problem har uppstått med tryckfall 
i varmvattenframförseln, UC-ansvariga undersöker, med hjälp av entreprenör, för 
att avhjälpa problemet. UC fungerar tillfredställande för övrigt.  
 

4. Samverkan mot brott 
Information inkommit från Närpolisen, summering av informationen följer.  
Juni månad informationsbrev:  
- Inbrott i villa, Blomsterkungsvägen, Backlöksvägen, Ångermannagatan, 
Ryttmästarvägen.  
- Inbrott i lägenhet, 17st fördelade på Hässelby och Vällingby, vid samtliga tillfällen 
har gärningsmännen tagit sig in genom att bryta upp ytterdörren till lägenheten.  
- Inbrott i bil, 8st fördelade på Grimsta, Vällingby och Hässelby Gård.  
- Inbrott i garage, 3st, vid ett tillfälle på Bollnäsbacken tillgreps 4 sommardäck och 
diverse verktyg.  
Precis som tidigare somrar har man problem på Nälstabadet med stölder. Var 
uppmärksam på vad som händer om du är där och ta inte med dig mer saker än 
du behöver och lämna inga värdesaker på filten när du skall bada.  
 
Juli månad informationsbrev:  
- Inbrott i villa/radhus, 4st i Vällingbyområdet, 3st i Hässelbyområdet. Huvuddelen 
av inbrotten har skett genom uppbrytning av fönster eller altandörr.  
- Försök till inbrott på Kärrgränd och Berguddsvägen, båda avbrutna då det var 
folk hemma i respektive hus.  
- Inbrott i lägenhet, 3st i Hässelby Strand, 1st i Hässelby Gård.  
- Inbrott källare/vind, 7st i Hässelby, 3st i Vällingby.  
- Tillgrepp av bil, 11st i Hässelby, 6st i Vällingby. Inbrotten spridda över hela vårt 
närpolisområde.  
- Stöld av moped, 7st tillfällen.  
För övrigt så har polisen börjat lägga mer tid och kraft på all aggressiv körning 
med trimmade mopeder, samt framförande av EU-mopeder på cykelbanor, vilket 
inte är tillåtet.  
 
Helgen 7-8 juli skedde villainbrott på Ryttmästarvägen och Gränsvägen.  
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5. Ekonomi 
Kostnaden för fjärrvärme 10% bättre än budget för perioden januari-juli. För övrigt 
inget att rapportera.  
 

6. Skrivelser 
Skrivelse inkommit om träd som tycks vara dött i kvarter Jungfrulinet. Om trädet 
inte återhämtat sig till vårstädningen fälls det då.  
 
I början av sommaren inkom skrivelse från medlem angående underminerad 
mark. Styrelsen har avklarat ärendet muntligen med medlemmen.  
 
Skrivelse har inkommit från Fortum Värme angående revidering av abonnerad 
effekt för fjärrvärme 2007. Detta innebär att kostnaden för fast avgift sjunker med 
cirka 1,5% på årsbasis.  
 

7. Nyinflyttade medlemmar 
Inga meddelanden har inkommit till styrelsen.  
 

8. Övriga frågor 
För högt farthinder i Hedblomstret 
Angående skrivelse gällande farthinder som är för högt så har styrelsen utvärderat 
detta och anser inte att farthindret är för högt.  
 
Inspektionsunderlag husgrunder 
Efter vårstädningen 26 april saknas FORTFARANDE inspektionsunderlag från 
längorna 37-45, 71-75 och 197-203. Dessa förväntas lämnas in snarast.  
 

9. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte: tisdag 8 oktober kl. 18.30 
   måndag 19 november kl. 18.30 
   måndag 7 januari kl. 18.30 
 

10. Avslutning 
Ordförande avslutade mötet.  

  
 

 Vid protokollet 
Sten Olsson 
 
 
Justeras 
Susanne Härfstrand Bo Andersson 
 
 
 
Protokollet har undertecknats av ovanstående.  
Original finns för påseende hos styrelsen.  


