Referat från styrelsemöte den 10 sept 2015
Mötet inriktade sig på följande huvudfrågor
- KabelTVavtal
- Fortsatt asfaltering av vägar, gångar och gränder
- Vårt elavtal med Fortum
- Byte av garagepanel
- Valberedning inför årssammanträde 2016
- Fortkörning på Ellagårdsvägen
KabelTVavtal
Mot bakgrund av beslut vid årssammanträdet och inkomna offerter beslöts att Ulf fortsätter
arbetet med ett nytt avtal med ComHem med inriktning digital överföring av signal, drift av
kopparnätet samt ett grundutbud av kanaler. Det innebär att det är upp till den enskilde
fastighetsägaren att sluta avtal om ev tilläggstjänster. Detta beslut strider inte mot gällande
rättsläge inom området.
Fortsatt asfaltering av vägar, gångar och gränder
Offerter ska tas in rörande asfaltering av vägar, gångar och gränder. Mot bakgrund av
inkomna offerter ska tidplan och finansiering klarläggas. Häri ska också ingå ev
komplettering av belysning samt nerläggning av rör för kommande fiberutbyggnad, allt för
att minimera kostnader och olägenhet.
Vårt elavtal med Fortum
Det visar sig att det konstiga med våra elavtal baserar sig på att norra resp södra delen av
vårt område är uppsäkrat på olika sätt med därav följande olikhet betr tariffer. Det uppdrogs
åt Mats att klara ut hur en justering ska gå till.
Byte av garagepanel
Planering fortsätter för byte av rötskadad panel på garagelängorna vid P-plats 2 och 4. Hans
O har fortsatt kontakt med entreprenör.
Valberedning inför årssammanträde 2016
Vid årssammanträdet kunde det inte utses en valberedning inför årssammanträde 2016.
Styrelsen ska aktivt arbeta med att finna två intresserade som, tillsammans med Willy
Wagner, fungerar som valberedning.
Fortkörning på Ellagårdsvägen
Det körs alldeles för fort på Ellagårdsvägen. Dessutom har de som kör ut från P-platserna
inte alltid klart för sig att de har skyldighet att lämna företräde till den som kör på gatan.
Hemställan ska göras till Täby kommun om fartbegränsande åtgärder innan det inträffar en
allvarlig olycka.

