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Protokoll nr. 4 
Samfällighetsföreningen Tidlösas styrelsemöte 20 Oktober 2011 

 
Närvarande: 
Anders Blomqvist 
Bengt Arvidsson 
Peter Franking 
Christoffer Csemiczky 
Marcus Wreber 
Ralf Zipp 

 
Frånvarande: 
Daniel Nordenberg 

  Henk Martijn 
 
§ 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 (1 September) godkändes 
Små ändringar i fondernas värde. 

 
§ 4 Ekonomi 
Inga stora förändringar har skett, stabil ekonomi. 

 
§ 5 Hemsida 
Det finns nu en fungerande hemsida: tidlosa.se. 
De senaste protokollen finns nu tillgängliga att ladda ner som pdf. 

 
§ 6 Farthinder 

Ett problem som uppkommit är att bilisterna kör runt hindren via gräset nere på 
Tidlösavägen. Vi beslutade även att ta bort hindren för vintersäsongen, detta sker i slutet av 
oktober eller början av november. 
 
§ 7 TV-anläggningen 
Diskussion om hur vi ska göra med den gamla analoga tv-anläggningen. I och med att de 
flesta har tagit in fiber har styrelsen gjort en översyn på olika förslag på vad vi ska göra med 
vår gemensamma TV-anläggning. Styrelsen kommer att ta fram ett par förslag på vad det 
kommer att kosta för de olika alternativen. De alternativ som diskuterades var att  
 
1. Lägga ner anläggningen  
2. Låta den rulla så länge den håller  
3. Låta den rulla och reparera när något går sönder.  

smb://henk@192.168.1.2/public/Tidl%C3%B6sa/protokoll%20styrelse/tidlosa.se
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Styrelsen beslutar att lägga ner betalkanalerna och bara låta de friakanalerna rulla i den 
gemensamma anläggningen. Detta innebär en väsentlig reducering av tv-avgiften för oss 
medlemmar. 
 

 
§ 8 Fiber 
Diskussion om fiber, de som fått det installerat och använder det är nöjda med 
tjänsterna som erbjuds 
 
§ 9 Övriga frågor 
Diskussion om inbrott som skett dagtid i vårt område, viktigt med grannsamverkan. 
 
§ 10 Nästa möte 
Fredag den 2 december kl 19.00, plats skickas ut per mail 

 
§ 11 Mötet avslutas 

 
 
 
Vid protokollet Justeras 

 

 
 
 
 
 
Marcus Wreber Anders Blomqvist 

Ordförande 


