Protokoll för styrelsemöte i Miklagårds samfällighetsförening den 18 december 2018
Närvarande: Ola Jonshammar, Erik Hansen, Monika Berglund Lange, Irja Sunnerdal, Marie Steen, Jonas
Almqvist och Göte Liljegren.
Plats: Hos Ola Jonshammar i 20 D

1. Frågor att följa upp från förra styrelsemötet
a. Parkeringsfrågor
- Det står ett båtsläp vid järnvägsspåret. Jonas indikerar till ägaren att det behöver flyttas.
- Ett förslag om att sätta upp en skylt där det står ”parkering för föreningens boende samt
gästparkering” diskuteras. Irja kollar vad det kostar att köpa en sådan skylt. Vi tar upp
frågan igen i vår.
b. Märtas fråga från förra mötet: Enligt kartan står häcken på samfällighetens mark, vi behöver
dock hitta tomtpinnen för att veta om häcken blivit bredare och därmed går in på hennes
tomt innan vi slutligen tar ställning i frågan.
c. Motorsågen: Göte undersöker.
d. Träden längs gångvägen på baksidan av länga 22: Ingen av de boende i längan som svarat
hade åsikter om att ta bort träden, därmed kan vi gå vidare med att avverka träden. Även
rötterna behöver tas bort med stubbfräs eller genom att gräva. Vi tar upp frågan på nästa
möte.
2. Ekonomisk rapport
a. Föreningsavgifterna har börjat komma in, dock har några av dessa kommit in på det gamla
postgirot. Irja har meddelat de som betalat fel att det är bankgiro som gäller nu.
b. Lånet för armaturerna har betalats ut.
3. Inkommen post
a. Underrättelse om bygglov för bullerskyddsåtgärder på en uteplats.
b. Information om höjning av elpriset.
4. El- och belysning på garagen
Elfirman kommer att lämna en offert under morgondagen avseende byte av garagearmaturenar.
En elektriker kommer onsdag eller torsdag för att åtgärda de akuta felen.
5. Lägesrapport nya armaturerna
Leverans verkar kunna ske vecka 2–3. Upprätning av stolpar har redan skett.
6. Laddning av elbilar
Styrelsen beslutar att lämna frågan vidare till elbilsgruppen. Frågan är om samfälligheten kan ha
en laddanläggning eller om varje hushåll behöver installera en egen laddbox. Jonas ansluter sig
till elbilgruppen och Johan som skickat in frågan bjuds också in.
7. Tv-utbudet
Svenska stadsnät är uppköpt av Telia som nu lämnat en offert på en ny tv-lösning. Styrelsen
diskuterar offerten.
8. Hemsidan
Vår hemsida ligger nere just nu. Arbete för att komma till rätta med detta pågår. Styrelsen
diskuterar en mer driftssäker lösning för hemsidan.

9. Nästa möte
Den 24 januari 2019 hos Jonas i 32 A.

Täby kyrkby, 2018-12-18

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

.................................................
Monika Berglund Lange, sekreterare

