
Protokoll för styrelsemöte i Miklagårds samfällighetsförening den 14 april 2020  
 
Närvarande: Ola Jonshammar, Erik Hansen, Monika Berglund Lange, Helena Mandeus  
Närvarande per telefon: Irja Sunnerdal och Mikael Åhlqvist 
Frånvarande: Göte Liljegren 
Plats: Hos Helena 

 
1. Korta uppföljningar från tidigare möten 

a. Avtalet med SL är underskrivet av föreningen. 

b. Spolposthuvud för att kunna spola fotbollsplan finns att hämta på kommunens VA-enhet 

om vi vill spola fotbollsplanen. Vi har kommit överens om att hämta spolposthuvudet i 

höst. 

c. Transportbilar som sneddar hörn i området. Vi funderar vidare på om det behövs några 

åtgärder. 

 

2. Ekonomisk rapport 

Irja rapporterar om ekonomin, vi har börjat ett nytt räkenskapsår. Styrelsen diskuterar 

årsredovisningen och förvaltningsberättelsen. 

 

3. Inkommen post 

Nytt avtal med Villaägarna som Irja skrivit under.  

 

4. Avtal med Telia 

Vi går ut med information till medlemmarna inom kort om den förändring som styrelsen föreslår.   

 

5. Budgeten för nästa år 

Vi diskuterar kommande budget. Beroende på vad medlemmarna beslutar avseende avtalet med 

Telia kan vi behöva presentera två olika budgetförslag.  

 

6. Planering inför städdag och årsmöte 

a. Vi beslutar att ha städdag den 10 maj. En separat kallelse till städdagen behövs och 

information behöver läggas ut på hemsidan. Container behöver beställas och ytterligare 

säckar behöver beställas. Vi beslutar att inte bjuda på korv i år på grund av 

coronaviruset. Vi beslutar att inte beställa någon sandsopning i år då de flesta områden 

redan sopat. Ny sandlåda och sandspridare är beställda.  

b. Vi beslutar att flytta årsmötet till den 31 maj med anledning av coronaviruset. Vi planerar 

för att hålla mötet utomhus eller digitalt. Information om detta behöver läggas ut på 

hemsidan.  

 

7. Grannsamverkan 

Styrelsen kommer inte att fortsätta fungera som kontaktyta för grannsamverkan. Vi beslutar att 

ta upp frågan på årsmötet.  

 

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

 

9. Nästa möte 

Den 11 maj 2020 hos Monika i 34 B.   



 

Täby kyrkby, 2020-04-14 
  
 
..............................................           ................................................. 
Ola Jonshammar, ordförande          Monika Berglund Lange, sekreterare 


