Protokoll för styrelsemöte Miklagårds samfällighetsförening den 16 oktober 2018
Närvarande: Ola Jonshammar, Irja Sunnerdal, Göte Liljegren, Marie Steen och Jonas Almqvist (från kl. 20.30).
Plats: Hos Marie Steen i 24C.

1. Mötessekreterare
I Monika Berglunds frånvaro väljer styrelsen Marie Steen till sekreterare för mötet.
2. Frågor att följa upp från förra styrelsemötet
a. Inspektion av servisledningar – styrelsen arbetar vidare med detta.
b. Trafikspegel – Någon spegel har ännu inte inhandlats. Ola mejlar Justyn igen för att höra om
han kan köpa in spegeln.
c. Handyman – Styrelsen kommer att bjuda in handyman till nästa styrelsemöte för att
diskutera rutiner m.m. Irja hör återigen med gamla handyman om han har några av
föreningens verktyg eller nycklar till t.ex. bod, bommar och garage.
3. Ekonomisk rapport - inget särskilt att rapportera.
4. Inkommen post
Två brev från kommunen om beviljat bygglov för bullerskydd i länga 12.
5. Elavtal
Ola meddelar att föreningens elavtal flyttats över till Skellefteå Kraft när Elverket i Vallentunas
verksamhet upphörde. Vi har träffat ett nytt ettårigt fastprisavtal med Skellefteå Kraft från och
med den 1 november.
6. Belysningsfrågor
Protokollet från den extra föreningsstämman har skickats till banken. Vi avvaktar nu besked från
banken om lånet.
7. Trädgårdsmästare
Vi har fått en offert från Stolpes Trädgårdsentreprenad i Vallentuna på 36 000 kr för genomgång
av träd och buskar i området. Det är dock svårt att avgöra vad offerten omfattar. Vi skjuter
frågan till nästa styrelsemöte.
8. Städdagen
• Erik och Ola har gått på en promenad i området och tagit foton på sådant som bör åtgärdas
vid städdagen.
• Jonas har beställt två containrar. Den ena containern är större än vid tidigare städdagar och
måste placeras på vägen vid tidningscontainern vid fotbollsplanen. Göte möter upp vid
leverans av containrarna.
• Göte köper in smörjmedel till garageportar.
• Irja kollar upp om vi har grillkol och köper om det behövs.
• Ola gör kallelsen.
• Irja sätter upp lappar på containrarna om att dessa inte får användas innan städdagen.
• Jonas fraktar i väg borden om de plockas isär på städdagen.
Styrelsen diskuterar även ett projekt att ta bort lekplatsen (förutom gungan) vid länga 16 och att
lägga jord där.
9. Nästa möte – onsdagen den 14 november hos Monika, 34 B.

Täby kyrkby, 2018-10-16

..............................................
Ola Jonshammar, ordförande

.................................................
Marie Steen, mötessekreterare

