Björklidens Villaägarförening
Protokoll styrelsemöte nr 4, 2018-11-30
Plats:

Mattias Eriksson, Alprosvägen 27

Tid:

19:30 till 21.00

Kallade:

Mattias Eriksson
Maria Frödin
Nicklas Haglund
Magnus Sjölander

Frånvarande: Rose-Marié Albero Landberg
John Agurell

Ordf
Kassör
Ledamot
Ledamot

Suppleant
Ledamot

Förslag till dagordning
1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.
3. Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Mattias E.
4. Kassörskan rapporterar

a) Föreningens ekonomi
Förenigen har idag 28895,99kr.
125 betalande medlemmar + styrelsen.
5. Information till och från medlemmarna

a) Nyinflyttade. Utdelning av ”Välkomstbrev”.
Maria delar ut till nyinflyttade. C:a 5 hushåll.
b) Hemsidan
Uppdateras om ork finnes.
c) FB
Inget stort att rapportera. Några diskussioner om bilar i området.
Några synpunkter om eventuell ny kraftledning samt inlägg om
Halloween
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6. Grannsamverkan

John kollar med Björn ur det blev med att hitta någon ny som kan leda gruppen /
hålla kontakt med kommunen och polisen.
7. VA-renovering i Villastaden

Enligt Magnus är Syrenvägen prioriterad som får både nytt vatten och avlopp.
Arbetet förövrigt i området är oklart och tillsynes ostrukturerat. Tidsplanen är även
svår att från kommunen. Ett antal observationer av smutsigt vatten och mycket luft
har gjorts i området.
8. Kraftledningen mot Molnsätra

Det har gjorts utskick har gjorts i området från Svenska Kraftnät ang. detta. Ett
samrådsmöte hölls i Jakobsberg. En representant från styrelsen deltog.
Informationen var knapphändig och flera olika alternativ till sträckning fanns.
Vi bevakar detta och uppmanar boende att själva skicka in skrivelser i frågan senast
9/11. Detta p.g.a. att föreningen i juridisk mening inte är ”sakägare” i frågan, det är
bara är bonde i anslutning till den tänkta sträckningen, som kan påverka eventuella
beslut.
Det är inte bara nackdelar om det blir en ny kraftledning. Den kommer att placeras
längre ut på ängen och kommer då att fungera som ”buffertzon” mot det
bostadsområde som planeras på ängen mot Molnsätra. Denna skulle då bli ett antal
hundra meter och inte bra 25-50m med nuvarande markkabel.
9. Höststädning

a) Datum
Vi beslöt att ta detta i vår.
10. Planering av granresning och grantändning

a) Inköp av gran, transport.
Granen är beställd
b) Datum för granresning.
Mattias kollar med Alex när detta kan ske.
c) Inventera termosar muggar m.m.
Mattias inventerar och återkommer till Maria.
d) Inköp av glögg och tillbehör.
Nicklas handlar när Maria gjort lista.
e) Skylten måste ställas ut
Mattias fixar anslag och John ställer ut skylten 1v innan.
f) Info på FB
Rosie lägger ut event på FB med samma test som förra året.
11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.
12. Nästa möte

Bestäms senare.
13. Mötets avslutande

Mötet avslutades 21:00.
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