
Protokoll för styrelsemöte Miklagårds samfällighetsförening den 13 september 2018 
 
Närvarande: Ola Jonshammar, Erik Hansen, Monika Berglund Lange, Irja Sunnerdal, Göte Liljegren, Marie Steen 
och Jonas Almqvist.  
Plats: Hos Erik Hansen i 28E.  
 

 

1. Frågor att följa upp från förra styrelsemötet 

a. Inspektion av servisledningar – styrelsen arbetar vidare med detta.  

b. Trafikspegel – Någon spegel har ännu inte inhandlats, vi skjuter på frågan till nästa möte.  

2. Ekonomisk rapport - inget särskilt att rapportera. 
 

3. Inkommen post 
- Information från Elevio: nätavgiften kommer att stiga från och med 1 oktober. 

- Två offerter för snöröjning har inkommit. Offerterna diskuteras. 

4. Belysningsfrågor 
a. Tre medlemmar har återkopplat vilken armatur de föredrar. Lamporna sitter uppe en vecka 

till. Styrelsen tar därefter ställning till vilken armatur som ska installeras.  

b. Styrelsen går igenom förslag till justerad budget utifrån två olika lånealternativ.  

c. Styrelsen beslutar att kalla till extra en extra stämma för beslut om lån för installation av nya 

armaturer. Mötet ska hållas den 8 eller 10 oktober kl. 19.00. Monika undersöker om vi kan 

hyra lokalen i Miklagårds förskola.  Ola har huvudansvar för kallelsen, som ska skickas ut den 

23 september. 

 

5. Handyman 

Irja kollar om handyman har några verktyg som ska återlämnas nu när uppdraget är avslutat.  

 

Daniel Berglund och Göte Liljegren har anmält intresse för att ta över uppdraget som handyman. 

Val av ny handyman sker vid extrastämman i oktober. Handyman kommer då att inneha 

uppdraget fram tills ordinarie årsstämma i maj.  

 

6. Trädgårdsmästare 

Erik har fått kontakt med en trädgårdsmästare i Vallentuna. Han bokar ett möte för inventering 

av området och offert för åtgärder av träd och buskar i området. 

 

7. Städdagen 

a. Datum bestäms till den 11 november.  

b. Vad ska göras? – Krattning av löv, beskärning av buskar, smörjning av garagedörrar och lås. 

Styrelsen planerar att genomföra en ny inventeringspromenad för att identifiera vilka behov 

som finns inom respektive skötselområde och vilka verktyg som kan behöva inhandlas för 

ändamålet. 

c. Kallelse – Ola skriver en kallelse.  

d. Inköp av papperspåsar och korv – Göte köper in påsar och Irja köper in korv.  

e. Hyra av container och ev. kompostkvarn – Styrelsen bedömer att det behövs 2–3 containers. 

Offert från flera bolag inhämtas till nästa styrelsemöte.  

 



8. Slänga borden  

Styrelsen planerar att plocka bort borden i samband med städdagen. Jonas ser till att det finns 

ett släp till städdagen och att de forslas bort. 

 

9. Ta bort rötter vid länga 12  

Göte anmäler att det finns rötter vid länga 12 som behöver tas bort med t.ex. en jordfräs. 

Rötterna kan tas bort samtidigt som stubben vid länga 26 tas bort. 

 

10. Lekplatsen vid länga 14  

Det finns behov av att ta bort staketet, ta bort klätterställningen, jämna till marken med jord och 

sedan så gräs. 

11. Underhåll av garagedörrar och lås – se punkt 7 ovan. 
 

12. Snöröjning – Vi har fått in två offerter: från vår tidigare leverantör Alltrack och en ny leverantör. 

Jonas kontaktar leverantörerna för att få ytterligare information, styrelsen fattar därefter beslut 

om vilken leverantör vi väljer.   

13. Nästa möte – tisdag den 16 oktober hos Marie i 24 C. 

 

 

Täby kyrkby, 2018-09-13 
 
 
..............................................           ................................................. 
Ola Jonshammar, ordförande          Monika Berglund Lange, sekreterare 


