Protokoll för styrelsemöte i Miklagårds samfällighetsförening den 25 november 2019
Närvarande: Ola Jonshammar, Monika Berglund Lange, Irja Sunnerdal, Mikael Åhlqvist, Erik Hansen och Helena
Mandeus
Plats: Hos Mikael i 18C

1. Korta uppföljningar från tidigare möten
a. Förnyelse av hemsidan med mer info – Ola mailar ut om information till medlemmarna
om att den är uppdaterad.
b. Deltagande vid julbordet – Göte har lämnat återbud.
c. Träd och buskar – Nu är alla buskar planterade och träd beskurna.
d. Sandspridaren – Handyman har åtgärdat och fixat till denna.
2. Ekonomisk rapport
Irja rapporterar om ekonomin.
3. Inkommen post
Beslut från lantmäteriet som registrerat styrelsen.
Avtalsbekräftelse för elhandel, förnyat avtal.
4. Utvärdering av städdagen
Irja har tagit fram ett förslag till checklista inför vårens städdag.
De nya säckarna funkade bra, men det behövs fler till nästa städdag.
Monika föreslog att medlemmarna får rösta om vilket datum höstens städdag ska vara på.
5. Avtal för tv och bredband
Telia har köpt Svenska Stadsnät. Första kvartalet 2020 avvecklas Transit. Då kommer den
tekniska lösning vi nu använder med koaxialnät i varje hus inte längre att erbjudas. Styrelsen
diskuterar frågan om hur vi ska lösa detta. Förhandlingar med Telia pågår.
6. Arvoden till styrelse och handyman
Styrelsen diskuterade arvodena för verksamhetsåret 2020–2021.
7. Tidningsinsamlingen
Insamlingslådorna ser inte trevliga ut, Helena försöker ta kontakt med bolaget för att höra om vi
kan få dem bytta eller uppfräschade.
8. Sandbehållarna
En av sandbehållarna ser rejält sliten ut, vi budgeterar för att köpa in en ny nästa år.
9. Parkeringsskyltar
Medlemmarna har fått möjlighet att rösta på den skylt de helst vill ha. Erik tittar vidare på vilken
text vi ska ha där det framgår att området tillhör Miklagårds samfällighetsförening.
10. Skadegörelse
Klotter på garage och bilar skedde i helgen. Klottret på garagen är polisanmält. Handyman får i
uppdrag att måla över det.

11. Övriga frågor
a. Mikael och Ola har tagit fram förslag om underhåll av garagen.
b. Erik och Ola träffar SL på onsdag då de vill hyra en del av samfällighetens mark under
utbyggnaden av Roslagsbanan.
c. Båda vattenposterna är plomberade. Ove ska ta kontakt med kommunen och höra om vi
kan få nyckeln.
12. Nästa möte
Den 15 januari 2020 hos Erik i 28E.

Täby kyrkby, 2019-11-25

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

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

