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Protokoll, fört vid ordinarie sammanträde med styrelsen i
Bystämmans samfällighetsförening i Täby den 17 juni 2013
(Protokoll 2013-4)
Närvarande
Mats Söderberg, ordförande
Per Anell, kassör
Kristian Eriksson, sekreterare
Therese Emt
Paul Betton
Mikael Nyström
Ulf Lundholm
1. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
2. Närvaroförteckning
Se ovan
3. Föregående mötes protokoll gicks igenom (protokollet från sammanträdet den 23
april 2013).
Konstaterades att samtliga, vid detta sammanträde, aktuella punkter återfinns under p 4
”Övriga ärenden”
4. Övriga ärenden
a. Återkoppling från årsmötet
Peters motion och revidering av trivselreglerna
Diskuterade Peters motion.
Beslöt att efter sommaren se över trivselreglerna och se till att tonen inte är för hård.
Underhålls och förnyelsefond
Fonden ska godkännas av Lantmäteriet. Vi väntar på godkännande. Vi har valt att avsätta 60
tkr per år till fonden. Planen gäller fram till 2040.
Anmälan till Lantmäteriet
Se punkten ovan.
ComHemavtalet
Avtalet gäller fram till 2015. 12 månaders uppsägningstid. Ska vi säga upp avtalet 2015
måste vi göra det i nov 2014. Vi betalar 124 kr per hushåll och månad. Ska vi ta in offerter
från konkurrerande leverantörer för att jämföra (Transit, Telia, Bredbandsbolaget)?
Beslöt att bevaka ärendet och ta in offerter under början av 2014.
Förslag om jordfelsbrytare i garagen
Det finns inga jordfelsbrytare i garagen. Vad kostar det att montera brytare på inkommande
el för varje garagelänga jämfört med att göra det på varje uttag? Kan det räcka med brytare
från Jula för ca 110 kr?
Beslöt att Micke tittar på alternativ till lösningar. Vi tar upp ärendet efter sommaren.
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Ej undertecknad motion
Vederbörande uppmanades i årsmötesprotokollet att höra av sig men så har ej skett.
b. Asfaltering
Vi har tagit in offerter gällande p-plats 1 och 5. Beslöts att acceptera offert från Alltrack
(NCC). Jobbet kommer troligen att utföras under sommaren. Per meddelar när han får
tidplan.
c. Lekplatsrenovering
Veterankraft har idag kl 08:00 påbörjat arbetet. Gungställning och staket vid en lekplats var i
så dåligt skick att de måste tas bort.
Beslöt att Mats är kontaktperson mot Veterankraft.
d. Aktivering av grannsamverkan
Grannsamverkan diskuterades.
Beslöt att Mats kontaktar polisen och starta så fort som möjligt.
e. Stadgarna ut på hemsidan
Stadgarna ska läggas ut på hemsidan så fort vi får klartecken från Lantmäteriet på
ändringarna.

f. P-skyltar på våra parkeringsplatser
Skyltar med parkeringsregler. Vilken typ av skyltar kan vi använda och var får vi sätta dom?
Beslöt att Ulf tittar på detta till nästa möte.

g. Runda runt bordet
Eftersom vi har flera nya i styrelsen körde vi en presentationsrunda där alla fick berätta lite
om sig själva.

h. Förslag
Ytterligare en garageinspektion föreslogs.
Beslöt att ta upp frågan på nästa möte.
5. Kommande möte
Beslöt att nästa ordinarie styrelsemöte genomförs tisdag 10 september. Plats: Hemma hos
Therese. OBS! Detta ändrades senare per e-post till tisdag 3 september hos Ulf på E90.
6. Ordföranden avslutade sammanträdet

Vid protokollet

Justeras

Kristian Eriksson

Mats Söderberg

