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Protokoll nr. 7 
Samfällighetsföreningen Tidlösas styrelsemöte 15 mars 2012 
 
Närvarande: 

Anders Blomqvist 
Henk Martijn 
Bengt Arvidsson 
Peter Franking 
Marcus Wreber 
Christoffer Csemiczky 
 
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 styrelsemöte. 
 
§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötets protokoll godkändes 
 
§ 4 Ekonomi 
Det finns tekniska problem med bokföringen 
Marcus föreslår att göra i framtiden det i ett excel ark. 
 
Under 2011 har vi betalad 1000 kr TV avgift  
Totala kostnader: 85 kSEK � /116 � 730 per medlem 
Det finns ~ 270 SEK kvar per medlem. 
 
§ 5 Årsstämma 
• Marcus bokar lokalen och fixar nyckel 
 
• Styrelsens förslag angående TV-anläggningen (§18 på agendan): 

Lägga ned anläggningen helt 20130101. Till dess bara TV1, TV2, TV4 och boxer 

signalen. Går någonting sönder då kommer ingen reparationen sker.  

Driften under 2012 täcks av överskottet från 2011. Så ingen TV avgift under 2012.. 

 
Om det inte godkänns av årsstämman är förslaget att: 
Fortsätta som vanlig: 

TV avgift 1000 SEK 

Samma kanaler som nu. 

 
Det krävs 2/3 dels majoritet av de medlemmar som är representerad på årsstämman 
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• Styrelsens förslag till ändringar av stadgarna (§19 på agendan): 

- Ta bort Centralantenn från §2.2. VA kvar 

- §5: Minska antal suppleanter till 2 

 
• Lantmäteriet: 

- få fram senaste stadgar. � Peter kollar. 
- Vi försöka boka en timme med jurist för att säkerställa att allt kommer gå rätt till. 

Kostar 1000 SEK. 
Vad vill vi ha råd med: 

o hur gör man? 
o Stadga ändringar, vilken majoritet? 
o Ändring av en av samfälligheten 
o Är vi OK, om vi har lagt förslaget en vecka i förväg på webben 
o Generella råd vad som gäller centralantenn 

- Ta ut ägareförtäckningen samfällighet � Marcus 
 
• EL förbrukning är konstig, i december är förbrukning 4 ggr högre än på sommaren. ~ 

30 kWh!!! För mycket � Peter & Marcus kollar. 
 
• Medlems avgift föreslås bli 400 kr. 
 
§ 6 Fiber 
Stokab håller på att dra in fiber från Kista till Upplands Väsby till den analoga lösningen, 
planerat att vara klart till Maj. 
 
§ 7 Grannsamverkan 
Skjuta upp frågan till årsmöte. 
 
§8 Farthinder och parkering.  
När gatan är sopat kan kommunen anlägga farthinder och tar ansvar för underhållet! 
Styrelse kan komma med förslag vart de ska anläggas 
 
Parkering Vattenmora: Kommunen anlägger bara parkeringsplatser om det finns ett 
allmänt intresse (affärer).  
 
§9 Övriga frågor 
Städdag: 28 April 
 
§ 10 Nästa möte 
Närmaste veckorna efter årsstämman 
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§ 11 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Henk Martijn  Anders Blomqvist 
 Ordförande 


