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Protokoll nr. 3 
fört vid Samfällighetsföreningen Tidlösas styrelsemöte 6 september 2012 
 
Närvarande:  
Anders Blomqvist 
Gabi Güzel 
Henk Martijn 
Ralf Zipp 
 

Frånvarande: 

Daniel Nordenberg 
Bengt Arvidsson 
Peter Franking 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Anders Blomqvist förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga 
välkomna. 
 
§ 2 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen godkänns 
 
§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll (10 maj) godkändes 
 
§ 4 Ekonomi 
Av 5 medlemmar vet vi inte om de har betalt årets avgift eller ej. Två av dem har troligen betalt men vi 
vet inte vem de är därför att vi har fått in dessa inbetalningar utan namn och adress. 
Det finns två medlemmar som inte har betalt hela avgiften för 2011. En av dem har dock betalt hälften. 
Det kommer att skickas en påminnelse. 
Revisors arvode ska kollas up, om den inte har utbetalats kommer den betalas snarast. 
 
§ 5 Hemsidan 
Vi lägger upp på första sida information om: 
- Status farthinder, se §6 
- Att felanmälan som är kommunrelaterad kan göras direkt via Internet hos Väsby Direkt 

 
§ 6 Farthinder 
Kommunen hade lovat att farthinderna skulle vara på plats innan sommaren. Ingenting har hänt 
trots påstötning. Kommunen är seg! Styrelse fortsätter att ligga på. 
 
§ 7 TV-anläggningen 
Under juli inträffades en störning som avhjälptes inom några dagar. 
 
§ 8 Fiber (Sappa) 
Senaste nytt är att fibern är framdragen till Upplands Väsby. Kontaktpersonen hoppas att 
första kunder kan kopplas in under september, se också föreningens TV-
informationskanal. 
 
§ 9 Stadgeändringar 
Minska antal suppleanter från 5 till 2 är accepterat och ändrats.  
Nedläggningen av centralantenn är under diskussion med Lantmäteriet. 
 
§ 10 Övrigt 
- 
 
§ 11 Nästa möte 
15 november 19:00 hos Henk Martijn T7 
 



Samfällighetsföreningen Tidlösa  c/o Anders Blomqvist  
Org.nr  716417-3481 Tidlösavägen 15 
 194 64 UPPLANDS VÄSBY sid 2 (2)  

§ 12 Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Henk Martijn  Anders Blomqvist 

 Ordförande 


