JULIUSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
FÖR FÖRVALTNING AV TYNNINGÖ GA:21

STYRELSEMÖTE, PROTOKOLL NR 53 - 2014
Datum:

2014-01-21

Plats:

Hemma hos Lota
Richardson, Djursholm

Närvarande:

Delges utöver
närvarande:

Per Norling
Lars Hasselrot
Lota Richardson
Peter Hoffsten

Ordförande
Ledamot/Kassör
Ledamot/Sekreterare
Ledamot

PN
LH
LR
PH

Markus Pfister
Kjell Lindberg
Astrid Rocchi
Eva Pfister
Lena Lones
Johannes Sjögren
Bertil Arnius
Jens Wadstrand
Anders Roos

Ledamot
Suppleant
Suppleant
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant
Valberedningen
Valberedningen
Valberedningen

MP
KL
AR
EP
LL
JS

1).Beslutsärenden tas bort efter det att de är utförda och klara.
2).Ansvarig för beslutsärenden är det namn som står inom parantes.

Föregående protokoll
•

Protokollet gicks igenom.

Teknisk förvaltning
•

•
•

Vid plogning av de vägstycken som inte har hård beläggning (nedanför infart till 1:495 och
vändfickan intill) har ytskiktet hyvlats bort. Kontakts tas med Land och Sjö vid vintersäsongens
slut för återställande av vägytan. (PN)
Faktura på vinterunderhållet har inkommit i november från Land och Sjö. Den är dock ej läsbar.
Kontakt tas med Land och Sjö. (LH)
Stolpen med vägskyltar nedanför Polisbacken är återställd av Gunnar Mannbrink. Skadan på
vägen är ännu ej åtgärdad. Gunnar har lovat att göra detta. Kontakt tas med Gunnar. (LR)

Ekonomisk förvaltning
•

•

•

Ekonomin är god. Räntan har sjunkit. Checkkrediten används inte. Amorteringen är f.n. 10 000
kr / kvartal. Kontakt tas med Handelsbanken om att öka amorteringen till 15 000 kr / kvartal och
att dra ner krediten till 50 000 kr. (LH)
REV har lämnat information om att för den vägsträcka som vi erhåller statsbidrag är vi skyldiga
att leva upp till Trafikverkets krav (plogning vid 10 cm nyfallen snö). För övrig sträckning
bestämmer stämman nivån på underhåll efter styrelsens budget.
Vinterunderhållet kommer att tas upp på stämman för ev. annan standard och entreprenör.

Medlems ärenden
•

Tre nya fastigheter kommer att anslutas: 1:19, 1:48 och 1:70. De kommer få samma andelstal
som fastigheten 1:71 (Eriksson). Andelstalen för befintliga medlemmar kommer ej att ändras.
Vid ansökan hos Lantmäteriet kommer blankett 43 att användas. Utskick av denna till de nya
medlemmarna görs. (LH)
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•

•

När medlemsärendet är klart hos Lantmäteriet kommer medlemsavgift tas ut av de nya
medlemmarna. Information om ny debiteringslängd kommer gå ut till samtliga medlemmar.
(LH)
Justering av andelstalen med anledning av förändrad nyttjandegrad skjuts upp.

Övriga frågor
•
•
•
•

Städdag med korvgrillning planeras till den 17/5 kl 11.
Årsmötet planeras till den 29/4 kl 18. Lokal sökes.
Valberedningen kontaktas. (LR)
"Att göra listan" gås igenom inför årsmötet. (PN)

Nästa möte
•

Nästa styrelsemöte tisdagen den 11/3 2014 kl 18.00 hos Peter Hoffsten, Lansenvägen 40, Täby

Vid protokollet
Stockholm den 21/1 2014

Lota Richardson

Justeras
Stockholm den

/

2014

Per Norling
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