
Protokoll för styrelsemöte Miklagårds samfällighetsförening den 23 april 2019 
 
Närvarande: Ola Jonshammar, Erik Hansen, Monika Berglund Lange, Irja Sunnerdal, Göte Liljegren och Marie 
Steen.  
Plats: Hos Erik i 28 E. 

 
1. Frågor att följa upp från förra styrelsemötet 

a. Båtsläpet finns kvar - Jonas 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 – Ola har beställt nedtagning av träden vid länga 22, 

fräsning av totalt 13 stubbar samt nedtagning av träd vid länga 34.  

2. Ekonomi 
Genomgång av den ekonomiska rapporten.  
 

3. Inkommen post  
Meddelande om beviljat bygglov för bullerskärmar.   
 

4. Nästa räkenskapsårs budget   

Genomgång av den preliminära budgeten och diskussion om höjning av avgiften.  

 

5. Underhålls- och förnyelseplanen 

Genomgång av den preliminära planen för nästkommande år.  

 

6. El- och belysningsfrågor  

Offerterna från fyra olika elfirmor har begärts in. Beslut om anbuden fattas efter årsmötet.  

 

7. Förberedelser inför städdagen och årsmötet den 12 maj  

a. Bokning av lokal för årsmötet – Monika kollar om lokalen vi använt senaste två mötena 

är lediga.  

b. Vad ska göras på städdagen? – Inför städdagen får Handyman i uppdrag att se över 

skottkärrornas hjul mm. Styrelsen kommer att gå på promenad och inventera vad som 

behöver göras och ta bild på detta. Den mailas sedan ut och finns utskriven på 

städdagen.  

c. Kallelse, bilagor och handlingar tillgängliga för medlemmarna - Revisionsberättelsen ska 

scannas in. Senast fredag fm ska allt vara klart och kallelserna utskickade.  

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

e. Hyra av container – Bokat och klart.  

f. Sopning av gatorna – Bokat och klart.   

 

8. Trädfrågor 

Träden mellan radhusen och tågbanan är så gamla att det inte är någon idé att genomföra några 

åtgärder. Det finns ett träd vid länga 30 som behöver beskäras, detta tas med i nästa års plan om 

inte beskärning lyckas genomföras vid städdagen.  

 

9. Övriga frågor 



a. Irja har kollat upp vad som skulle krävas för att byta till e-faktura. Det är en kombination 
av månadskostnader och småkostnader per faktura och hushåll. Ett annat alternativ 
skulle vara att ta hjälp av ett företag med faktureringen. Styrelsen beslutar att för 
närvarande fortsätta som vi gjort tidigare. 

 

Täby kyrkby, 2019-04-23 
  
 
..............................................           ................................................. 
Ola Jonshammar, ordförande          Monika Berglund Lange, sekreterare 


