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Närvarande: Richard Murray, Peter Schantz, Annepar. B), Marianne Lundberg, Birgitta Bergqvist,Bengt Edlund, Karl Krook, Solväig Prlrn, -Henrik
Murray (fr o m

Bruno Bergqv i st,
Illa I denströrn

Anmäld frånvaro:
Gu I I berg

Ai r i Chr i stofferson, Car I -Johan Ihrfors och Mats

Dessutom närvarade Arne
Brunnsv i ken

Marteng samt Ingvar Kroon, brf

1 ) 0rdför'anden hälsade al la välkomna och förklarade mötet öppnat

2) Efter nägra mindre justeringarfaststäl ldes dagordninten.
AV punkternas i nbördes ordn i ng

3) .Ingvar Kroon redogjorde för problemet Tlada av Solna kommun-vid Bergshamraviken.verksamheten mycket störande. dels för demdels för Tivol iudden som rekreationsområde
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Efter diskussion i stunderrättad om utveck v
I
re lsen bes I öts att ilIar iannen och underrättar Peter

agera pä I ärnp I i gt sätt
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och
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4) Föregäende mötesprotokol I gicks igenom. Noterades att Peterskickat brev till K-G Svensson angående hotande byggnation vidJärua_ kf9s, .Dessutom har Peter skiivit remissvar öm-Jarva krogsamt bi ltul lstationen vid Älkistan.
Noterades också att Richard ännu inteangäende bostadsbyggandet på Lappis.

tagit kontakt med SSSB

Efter en lätt justering av par.10 där näst sista stycketlyda: "Beslöts att Anne tar hand om ärendet och skrivergodkändes protokol let och Iades ti I I handl ingarna.
skal Iett svar

Ri chard redogjorde för mi I jöprövn i ngarna
trl i 1.1 örörelsen (SMTR)'har tagit f ram mängavi Iket kan kornma att ändra vissa besIut-bit in på hösten.

5 ) Rapporter
av Norra länken.

i ntressanta alternativArbetet fortsätter en

Beslöts att FFE anordnar ett möte med föreningarna där vi gårigenom problematiken kring Norra länken. Iiötet beslutades Ialla"






