Protokoll fört vid styrelsemöte i Miklagårds
samfällighetsförening
Tid: måndagen den 27/1 år 2020 klockan 19:30
Plats: hemma hos Erik Hansen, Margaretavägen 28E
Närvarande: Erik Hansen, Ola Jonshammar, Irja Sunnerdal, Mikael Åhlqvist
Frånvarande: Göte Liljegren, Helena Mandéus, Monika Berglund
1. Val av sekreterare för mötet
Erik valdes till sekreterare för mötet i Monikas frånvaro.
2. Nyckel och hänglås
Irja har uppmärksammat ett hänglås, som vanligtvis sitter på bommarna i varje ände av
allfarvägen. Vi kan låsa bommarna, och exempelvis sopbilsförarna har nyckel för att kunna
låsa upp, men eftersom bommarna inte låses efter genomfart så fyller låsen inget syfte i
dagsläget. Erik tar på sig att kontakta kommunen för att se om vi kan ha någon annan
lösning för att förhindra genomfart av obehörig trafik på allfarvägen.
3. Båsläpet har flyttats
Det båtsläp som tidigare stått parkerat på samfällighetens gräsyta mot järnvägen har nu
flyttats.
4. Reglar i garage
De reglar som monterats, och som den boende som nyttjar garaget fått i uppgift att ta ner,
kommer att besiktas av handyman.
5. Sandlåda för sandning av vägar
Vi har ett par sandlådor där man kan ta sand för att sanda om det är halkigt. Dessa är i dåligt
skick och behöver renoveras eller bytas. Irja kontaktar Alltrac som har lådor uppställda vid
Albert målares väg för offert på nya lådor.
6. Klotter på planket vid Margaretavägen
Vid städdagen kommer samfälligheten att tillhandahålla målarfärg att använda till att måla
över klottret på planket.
7. Avtal för TV och bredband
Det pågår en diskussion med Telia om villkor för förlängning av det befintliga avtalet
alternativt nyteckning med dem. Vi är låsta till Telia som leverantör i ett drygt år till enligt
det avtal som tecknades i samband med fiberinstallationen.
8. Spolning av isbana
Glädjande nog har Täby kommun lovat oss att få fortsätta med spolning av isbana på
fotbollsplanen efter vissa tekniska justeringar av spolutrustningen av kommunen.
9. Uppförande av P-skyltar
Att sätta upp nya skyltar med anvisning för parkering ryms inte inom årets budget men
arbetet med skyltarnas utformning fortsätter och uppförandet kommer att inkluderas i
kommande års Underhålls- och förnyelseplan.
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10. Information kring grannsamverkan
Styrelsen kommer inte att fortsätta att administrera grannsamverkan. Om ingen medlem tar
på sig att vara kontaktperson för grannsamverkan, tas frågan upp på årsmötet i maj.
11. Skymningsrelä på garagen
Eftersom det går att komma åt att justera skymningsreläerna så kommer handyman att få i
uppgift att kontrollera dessa under sin återkommande runda i området.
12. Hemsidan
Irja har för samfällighetens räkning öppnat ett konto hos Loopia och fört över rättigheterna
till vår domän samt ägandeskap för vår hemsida dit. Tidigare har hemsida och domän ägts i
sin helhet av Johan Spångberg. I samband med detta har samfälligheten nu ytterligare en
domän (www.miklagård.se). Vi avgör senare om väljer att behålla den nya domänen eller
inte.
13. Förslag från SL
SL har lämnat ett avtalsförslag för att hyra delar av föreningens mark mot järnvägen under
arbetena med Roslagsbanan 2020-2021. Styrelsen diskuterade vilka villkor för detta
samfälligheten skulle kunna acceptera.

Täby den 27 januari 2020

______________________________
Erik Hansen
Sekreterare

Justeras:

______________________________
Ola Jonshammar
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