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Protokoll fört vid styrelsemöte i AFF
tisdagen den 19 augusti 2008.
Närv:

Jan Rundström
Marie Linde Persson
Niclas Nordlander
Cissi Edvardsson Anders Stark
Bo Ahlquist

§ 1 Alla hälsades välkomna till dagens möte
Ordförande Jan Rundström hälsade alla välkomna till dagens möte. Presentation av ny
medlem, Niclas Nordlander, Boetten.
§ 2

Föregående protokoll.
Inga tillägg gällande föregående protokoll.
Marie efterlyser tidigare protokoll från styrelsemötet 2/4 samt om det har varit tidigare
möten under 2008 januari – februari.

§ 3 Områdes trafik och skötsel
Bo Ahlquist tar upp frågan vilka regler/riktlinjer som gäller angående 50 km hastighetsskyltning på området med Näringslivet.
Jan Rundström och Cissi Edvardsson tillskriver Gatuchef om trafiksituationen, samt ett
brev om vädjan om hastigheten till fastighetsägarna i området.
Informationstavlor OK, den sista är ej uppsatt. Dock saknas offerten på sista skylten.
Asfalteringen är ej färdigställt, men är betald, Anders Stark ansvarar för att tillskriva ett brev
till Underhåll o Skötsel på Sarasso AB.
.
§ 4 Kommunikation
Planer finns för ett stopp bakom Coop med Roslagsbanan mot Åkersberga.
Beslut angående rondell på Arningeleden är klart, men tidsplan när det blir aktuellt saknas.
§ 5 Bevakning och tillsyn
Inga större skadegörelse eller inbrott att rapportera.

§ 6 Ekonomisk rapport
Redovisas vid nästa möte då Tommy Evanth ej var närvarande vid dagens möte.

§ 7 På gång i Arninge
Flera nya företag bygger och etablerar sig i området,
§ 8 Kommande medlemsrekrytering
Jan Rundström tog upp frågan om hur vi ska få fler medlemmar i föreningen, en ide var
att ge avdrag på informationsskylten första året om företaget går med. Frågan tas upp vid
nästa möte.
§ 9 Övriga frågor
Jan Rundström tog upp frågan hur stort intresset är för att fortsätta med den golfaktiviteten
som har varit tidigare år.

§ 10 Mötet avslutas
Jan Rundström tackade för dagens möte.
Nästa möte är den 7:e oktober 2008 i K-rauta varuhuset.

Vid protokollet
Marie Linde Persson

