Protokoll för styrelsemöte i Miklagårds samfällighetsförening den 24 augusti 2020
Närvarande: Ola Jonshammar, Monika Berglund Lange, Irja Sunnerdal, Mikael Åhlqvist, Helena Mandéus och
Erik Hansen
Frånvarande: Göte Liljegren
Plats: Hos Mikael

1. Ekonomisk rapport
Irja rapporterar om ekonomin. Irja är numera deklarationsombud hos Skatteverket.
2. Inkommen post
Underrättelse om bygglov för bullerskyddsskärm.
3. Gräsklipparna
Elgräsklipparen har gått sönder och behöver lagas, även de två bensindrivna gräsklipparna
behöver ses över. Styrelsen ger Handyman i uppdrag att få iväg dem på service när
gräsklippssäsongen är över.
4. Boden
Erik får i uppdrag att projektera upprustning/byte av bod samt undersöka kostnaden för att dra
in el. Erik tar även kontakt med kommunen och hör om bygglov behövs.
Styrelsen diskuterar vilka egenskaper en ny bod bör ha.
5. Plantering av träd
Helena har varit i kontakt med Marion som kommer att komma ut och titta vilka träd som skulle
passa för att ersätta de två som tagits ned i fyrkanten.
6. Sand i sandlådorna
Byte av sand blev inte av i somras. Styrelsen planerar att detta arbete ska ske i september.
7. Garagen
Styrelsen pratar om underhåll och elsäkerhet i garagen. Styrelsen kommer att genomföra en
rundvandring och inventering under hösten.
8. Avtalet med Telia
Samtliga hushåll har nu lämnat in avtalen. Ett hushåll har ställt sig utanför avtalet.
9. Övriga frågor
a. Jonas kommer köpa en planta och fylla ut häcken vid norra ingången till området där
många genar. Handyman har fixat ett skyddande plank så busken får växa upp ifred.
b. Det har kommit in en fråga om att säkra belysningsstolpen vid fotbollsplanen så att det
inte går att klättra upp i den. Styrelsen ber personen som ställt frågan att ta fram förslag
till lösning på problemet.
10. Nästa möte
Den 24 september hos Monika i 34B.

Täby kyrkby, 2020-08-24

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

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

