Protokoll för styrelsemöte i Miklagårds samfällighetsförening den 18 mars 2021
Närvarande: Ola Jonshammar, Monika Berglund Lange, Erik Hansen, Göte Liljegren, Helena Mandéus, Mikael
Åhlqvist
Plats: Via Zoom

1. Uppföljning av tidigare möten
2. Garageprojektet – Styrelsen kommer att hämta in fler offerter så vi kan jämföra kostnaderna för
renovering, byte av portar och att bygga helt nya garage.
3. Ekonomisk rapport och bokslut
Göte rapporterar om ekonomin och om att det pågår förberedelser inför bokslutet.
Styrelsen diskuterar olika lösningar i Visma och fattar beslut om att koppla Visma till banken så
att allt finns elektroniskt.
4. Inkommen post
Göte meddelar att PostNord har höjt avgiften för postboxen. Styrelsen beslutar att vi tills vidare
ska fortsätta att ha postbox.
5. Kommunens underhållsansvar för allfarvägen
Kommunen har meddelat att den inte längre kommer att underhålla allfarvägen fr.o.m. 1 april
och att samfälligheten ska ta över driften av allfarvägen. Enligt detaljplanen ska marken
tillhandahållas för en allmän gång och cykelväg, därmed framgår det inte att det är
samfälligheten som ansvarar för driften. Kommunen påstår att det är fråga om en felskrivning i
den nationella vägdatabasen som har gjort att den har varit väghållare och skött underhållet i
över 20 år (ingen vet hur länge de har skött underhållet) och att kommunen, trots meddelandet
till föreningen, inte har fattat något beslut. Styrelsen delar inte den uppfattningen och
beslutar att kommunens beslut ska överklagas till förvaltningsrätten eftersom föreningen
motsätter sig att registreras som väghållare och vara ansvarig för att underhålla vägen så
allmänheten kan nyttja den.
6. Boden
Styrelsen har fått en bekräftelse på att bygglovsansökan har kommit in och behandlas hos
kommunen.
7. Övriga frågor
a. Sandsopning – Micke tar kontakt med Alltrack och kollar upp hur mycket det skulle kosta
att sopa hela området, istället för bara parkeringarna.
b. Årsmöte blir den 30 maj i år.
8. Nästa möte
Torsdag den 15 april via Zoom.
Täby kyrkby, 2021-03-18

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

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

