
Protokoll nr. 3
Samfällighetsföreningen Tidlösas styrelsemöte 1 September 2011

Närvarande:
Anders Blomqvist
Henk Martijn
Bengt Arvidsson
Peter Franking
Christoffer Csemiczky
Marcus Wreber

Frånvarande:
Ralf Zipp
Daniel Nordenberg 

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Anders Blomqvist förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes liksom kallelse till detta styrelsemöte.

§ 3 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötets protokoll (7 April) godkändes
Små ändringar i fondernas värde.

§ 4 Ekonomi
Ekonomin ser i år betydligt bättre ut än samma tid i fjol.

§ 5 Hemsida
Det finns nu en fungerande hemsida: tidlosa.se. 
Alla kan använda det för att lämna synpunkter och kommentarer
Kom gärna med synpunkter om innehållet.

§ 6 Farthinder
Det har via kommunen kommit in klagomål om våra farthinder. Det är dock föreningens 
ansvar.
Metall reflektorerna har avlägsnas, de började bli böjda och kunde ev. orsaka skada.
Till nästa vår köper vi in flera farthinder (långa).

§ 7 TV-anläggningen
Inga kända problem.
Betalkanalerna plockas bort vid årsskiftet

§ 8 Fiber
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Fiber installationen är inte styrelse / förenings ansvar. På info kanalen och på webben ska 
det stå tydlig att man ska kontakta bredbands / IP leverantören vid problem (Universal 
Telecom)
Installationen och driftsättningen har gått mycket snabbarra än förväntat. Inte alla är dock 
ansluten och för vissa återstår det problem med uppkopplingen.

§ 9 Övriga frågor
Det förekommer att ungdomar .går rund och använder ”gröna lasrar”. Blir man utsätt för 
det ska man göra en polisanmälan därför att polisen då kan göra husrannsakan. 

§ 8 Nästa möte
Torsdag 20 oktober, 19:00, V56

§ 9 Mötet avslutas

Vid protokollet Justeras

Henk Martijn Anders Blomqvist
Ordförande
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