Protokoll för styrelsemöte i Miklagårds samfällighetsförening den 11 juni 2019
Närvarande: Ola Jonshammar, Monika Berglund Lange, Irja Sunnerdal, Mikael Åhlqvist, Göte Liljegren och
Helena Mandeus
Plats: Hos Monika i 34B.

1. Frågor att följa upp från förra styrelsemötet
a. Båtsläpet står kvar – Ola och Irja ska prata med ägaren igen om att flytta släpet.
b. Åtgärder för att förhindra att bilar kör över gräsytan – Vi har gått ut med information om
att detta inte är ok på hemsidan. Planen är att plantera buskar vid parkeringen för att
förhindra detta.
c. Borttagning av träd och buskar – Nedtagning av träden vid länga 22, länga 34 samt
fräsning av totalt 13 stubbar har skett.
d. Armaturprojektet – Alla armaturer funkar nu och är utbytta. Projektet är därmed
avslutat.
2. Ekonomi
Irja rapporterar om ekonomin.
3. Lappar om föreningsavgiften
I stället för att lämna handskrivna individuella lappar lämnade vi denna gång en färdigutskriven
lapp i lådorna om föreningsavgiften.
4. Inkommen post
Meddelande om beviljade bygglov för bullerskärmar mm.
5. Blomma till avgående ledamot och suppleant
Ola och Helena handlar och lämnar över blommor till Jonas och Marie.
6. Armaturer till garagen
Genomgång av de tre olika offerterna. Styrelsen beslutar att gå vidare med den leverantör som
erbjudit lägst pris och kommer inom kort att ta in en mer detaljerad offert. Eftersom de nya
lamporna kommer lysa upp mycket bättre behöver strålkastarna inte ersättas. Monika och Irja
räknar ut hur många armaturer som behövs, kollar att de får plats, tar in uppdaterad offert och
skissar på avtal.
7. Uppföljning av städdagen
Återsamling av längrepresentanter och uppstädning av verktyg funkade bra. Bilder med
anvisningar av vad som behöver göras är bra, men det bör kanske förtydligas att åtgärderna är
exempel och att det kan finnas fler platser där likadana åtgärder behöver utföras. Till nästa vår
kanske det räcker med att ha en stor container, på höstarna behövs det dock två.
8. Årsplanering för underhålls och förnyelseplanen (https://tinyurl.com/yyr9udu3)
Genomgång av planen. En del av årets projektpunkter är redan avklarade.
Vi tar upp frågan om plantering av nya buskar och beskärning av träd på styrelsemötet i augusti.
Sanden i sandlådorna behöver antingen bytas helt eller fräschas till. Irja och Mikael hör med
kommunen och förskolan om hur ofta man behöver byta all sand och om de har tips på
leverantör.

Den blå gunghästen i fyrkanten är trasig, även ställningen till rutschkanan behöver justeras.
Mikael kollar upp om de går att fixa.
Nya parkeringsskyltar och ifyllnad av parkeringslinjer behövs. Göte, Mikael och Ola planerar för
detta.
9. Informationsskriften
Skriften behöver uppdateras, vi går igenom denna vid ett möte i höst. Vi kan också behöva ta
fram ett förslag på checklista inför flytt från föreningen.
10. Fråga om TV-utbudet
Det går att utöka utbudet med en eller flera kanaler per hushåll, för att göra detta behöver man
ta kontakt direkt med Transit.
11. Frågor från Göran Berggren
Vi gick igenom de frågor Göran Berggren skickat per mejl och de svar som Ola skickat. Frågorna
får anses vara besvarade genom Olas mejl. Styrelsen vidtar inga ytterligare åtgärder.
12. Övriga frågor
Göte tar upp en fråga om var brandposterna i området finns. Irja undersöker detta.
Ola tar upp frågan om att bjuda hit brandkåren för att gå igenom området tillsammans med dem.
13. Nästa möte
Måndag 26 augusti 2019 hos Ola i 20 D.

Täby kyrkby, 2019-06-11

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

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

