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Årsmöte den 15 mars 2014  

Årsmötet äger rum i Föreningsgården i Täby 
Centrum (se bifogad kallelse) den 15 mars mellan 
klockan  10-13.  Fika kommer att serveras under 
mötet.   
 
Som vanligt kommer endast de punkter som finns 
på dagordningen att gå vidare till beslut på 
årsmötet.  Efter årsmötet öppnar vi dock upp för 
övriga frågor där diskussion kan föras men inga 
beslut fattas.    

Årsmötet gästas i år av SRMH 

Som första punkt före själva årsmötet kommer Lars 
Holmkvist från Södra Roslagens Miljö och 
hälsoskydd att berätta om den inspektion som 
kommer att göras under året. Detta startar klockan 
10. Vi fortsätter därefter direkt med årsmötet. Missa 

inte detta! 

Förslag till höjd årsavgift 

Som alla känner till har vi utdebiterat årsavgiften 
för 2014 redan i januari.  Men styrelsen har garderat 
sig för ytterligare höjningar och det visar sig nu att 
vi föreslår en höjning med 500:- för 2014 enligt 
bifogade budgetförslag.  Vi måste bygga upp en 
buffert för att kunna klara skador på infrastrukturen 
som börjar komma till åren. Exempelvis behöver vi 
se över vattenledningssystemet och göra sektione-
ringar så att kvarter kan stängas av istället för som 
nu ett helt område.  Detta arbete kommer vi 
troligtvis att utföra våren 2015.  

Vem vill bli ny områdesansvarig på 
norra? 

Gertrud Persson har nu troget tjänat föreningen i sju 
år och vill hon gärna bli avlöst som områdes-
ansvarig på norra.  Kan du tänka dig att ta över 
jobbet eller ge oss tips på någon som vill?  Kontakta 
styrelsen så snart som möjligt!  

Och vem var med från början? 

Tyvärr finns det ingen dokumentation över hur 
rörledningarna har dragits för vattnet från brunnen 

till södra området.  Finns det någon av er 
medlemmar som vet det eller var närvarande när 
dragningen gjordes 1986?  Eller vet någon som var 
med på den tiden som vi kan kontakta? Styrelsen 
ber dig i så fall höra av sig till oss snarast möjligt!          

Arbetsdagar 2014 

Följande arbetsdagar gäller för år 2014: 

 26 april 

 14 juni 
 20 september. 

Preliminärdebitering av el 

Inbetalningskortet för den preliminära elen bifogas detta 
utskick . Observera att avgiften ska betalas senast den 

sista februari.    

Privatledningar bort 

De medlemmar som har privata vattenledningar för 
dricksvatten från föreningens vattenledningsnät ska 
gräva fram anslutningarna vid vattneposterna så att en 
rörmokare kan komma åt att plugga igen anslutningen.  
Detta görs lämpligen så fort tjälen gått ur marken men 
senast den 15 maj.  Kontakta styrelsens ordförande när 
det är gjort!   

Fond för yttre underhåll  

Fonden för yttre underhåll har löpande byggs upp så att 
vi har en rejäl buffert om det blir störningar i någon 
väsentlig infrastruktur som vatten- ellerledningar. I 
dagsläget är den cirka 85 000 kronor.  Se bifogad 
balansräkning. 

Bilagor i detta utskick 

 Kallelse till årsmöte 2014 

 Verksamhetsberättelse 2013 
 Budget för 2014 

 Resultat- och balansräkning 
 Inbetalningskort för preliminär el 

 Inkommen motion och styrelsens svar. 
 

OBSERVERA: Utskriften är 

dubbelsidig!       
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