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Jan Holmgren uc. 

 
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen 

Ordförande öppnade mötet och dagordningen godkändes.  
 

2. Undercentralen 
Inget nytt att rapportera. 

 
3. Samverkan mot brott 

Enligt statistik från Polisen via Samverkan mot brott, har villa- och 
lägenhetsinbrott ökat bl a i Vällingby-Hässelby.  

      Det är tack och lov inget vi har märkt av i vårt område. 
      Däremot har det inträffat en sprängning av brevlåda.  
      Händelsen är polisanmäld. 

 
4. Ekonomi 

Utfallet för fjärrvärmen jan-dec är ca 2% bättre än budget. 
 

5. Skrivelser 
Skrivelse om sprängd brevlåda 
Se punkt Samverkan mot brott 
 

6. Aktiviteter 
Den kartläggning av eventuella hot mot våra avlopp och vattenledningar (från 
våra träd och buskar) är nu slutförd. 
Målning av handikapp-plats sker till våren 2010. 
Lampor invid sopanläggningen vid Hedblomstret kommer åtgärdas till våren 
2010. 
Även gunghäst och bänkar/bord vid lekparken Ljungfrulinet, kommer 
iordningställas till våren.  
Sand vid våra sandlådor och lekytor kommer bytas. 
  

7. Nyinflyttade medlemmar 
Inga nyinflyttade grannar. 
 

8.   Övriga frågor 
      Hantverkare och parkering av deras bilar 
      När man anlitar hantverkare, ber vi er att upplysa hantverkaren om att i största  
      mån inte parkera direkt utanför fastigheten. 
      Vid plogning eller eventuell framkomlighet av utryckningsfordon, måste  
      fordonet snabbt kunnas flyttas, eller helst vara parkerad på närliggande  
      parkeringsplats. 
 
9.   Nästa möte 
      Vi vill också påminna om att nästa möte är årsmötet som är måndagen 

tisdagen den 23 februari kl. 19.00 i Björnbodaskolan. Välkomna! 
  
10. Avslutning 
      Ordförande avslutade mötet. 
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