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

1. Uppföljning av tidigare möten
• Lägesrapport avtalet med Telia – Arbetet löper på, en del utrustning återstår att dela ut. Ola
tar hand om alla avtal.
• Lägesrapport sandbyte – Ramen runt sandlådan i fyrkanten är murken och behöver också
bytas. Styrelsen beslutar därför att vi skjuter upp detta arbete till våren.
• Lägesrapport nya träd – Styrelsen har tre förslag till träd att plantera i området. Vi diskuterar
förslagen per mejl och bestämmer oss sedan för vilket alternativ vi väljer.
• Lägesrapport ny bod – Det finns bra byggsats att köpa. Styrelsen beslutar att gå ut med en
fråga till medlemmarna om några medlemmar vill hjälpa till med att bygga en ny bod.
• Lägesrapport avtalet med SL – SL har nu inlett arbetet på samfällighetens mark.
2. Ekonomisk rapport
Irja rapporterar om ekonomin.
3. Inkommen post
Ingen post.
4. Kassör
Irja kommer att flytta så vi behöver en ny kassör från och med december. Valberedningen har
fått information om detta och kommer inleda arbete för nyrekrytering inom kort.
5. Gräsklipparna
Elgräsklipparen har gått sönder igen. Handyman kommer köra samtliga klippare till service i höst.
6. Parkeringsfrågor
Det förekommer att folk inte följer parkeringsreglerna genom att t.ex. parkera där det inte finns
någon parkeringsruta. Styrelsen kommer att påminna om reglerna vid lämpligt tillfälle.
7. Elbilsladdning
Jonas har tagit fram information och kostnadsförslag för elbilsladdning som skulle innebära att vi
skulle behöva byta elen i garagen. Det är fortfarande oklart hur många medlemmar som är
intresserade av detta. Vi bjuder in Jonas till nästa styrelsemöte för att få mer information och
uppmuntrar eventuellt till att detta lämnas som en motion till årsmötet så medlemmarna får ta
ställning till detta.
8. Fasadfärg
Färgkoden som finns angiven på hemsidan finns inte längre. Jonas har erbjudit sig att kolla upp
ny lämplig färgkod.
9. Övriga frågor
a. Mikael och Ove Löfvenhamn har gjort en inspektion av garagen och status är olika. Vissa
ser bra ut medan det på andra ställen finns behov av tätning av tak då det läcker,

målning och tätning av väggar mm. Låsen i flera portar behöver även bytas. Micke
återkommer till nästa styrelsemöte med en sammanställning för respektive garage.
Eventuella åtgärder behöver budgeteras till nästa år.

10. Nästa möte
Den 22/10 hos Helena i 22B.

Täby kyrkby, 2020-09-24

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

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

