Protokoll fört vi styrelsemöte i AFF Onsdag 7 november 2012

Närvarande:

§1

Niclas Nordlander, Tommy Evanth, Anders Stark,
Jan Rundström, Mats Jensen, Cecilia Edvardsson

Alla hälsades välkomna till dagens möte
Ordförande Niclas Nordlander hälsade alla välkomna till dagens
möte.

§2

Föregående protokoll
Inga tillägg gällande föregående protokoll. Protokollet skickas till
Mats Jensen, Sarasso AB för att läggas ut på AFF:s hemsida.

§3

Bevakning och tillsyn
Nicklas informerade styrelsen om att de hade problem med
asfaltsläggare som olovandes huserar på deras mark, i det här fallet
gällde det Riksarkivets besöksparkering. Avhysningsprocessen kan ta
tid om den inte görs formellt korrekt, markägaren skall kontakta
kronofogdemyndigheten vilka sedan med eller utan polisens hjälp
sköter avhysningen. Vanlig uppmärksamhet och försiktighet
uppmanas.

§4

Arninge information, infotavlor, skyltar & folder
Mats Jensen förevisade styrelsen de nya områdesfoldrarna. De fick
med beröm godkänt. Hemsidan beslutades att ses över, inaktuella
texter skall tas bort och ersättas med bl a information om det
kommande bostadsbyggandet vid Ullna området. En ”print”
funktion av områdeskartan på hemsidan i A-4 format vore önskvärt.

§5

Ekonomisk rapport
Ekonomin är stabil och odramatisk. Inga stora utgifter är under
uppsegling,annat än eventuellt nya områdesskyltar där nya
infartsvägar kan komma till stånd i och med Ullnaområdets
utbyggnad.

§6

Områdets trafik och skötsel
Situationen är i det närmaste kaotisk på ett flertal vägar i området.
Eon gräver upp gatorna för sin fjärrvärme, lastbilar parkerar längs
hela Måttbandsvägen för lunchförtäring på Arninge Krog och några
företag använder gator och trottoarer för lossning och lastning av
gods. ”Kullen” vid motorvägen där AFF har sin upplysta skylt stående
skall enligt plan sprängas bort för att ge plats åt någon slags
verksamhet. AFF´s styrelse förväntar sig att kommunen inte
”glömmer” bort skylten utan flyttar och reser upp den igen på
lämplig plats på Kommunen bekostnad. AFF vill beredas möjlighet
att kunna utföra diverse service arbeten på skylten när den ändå är
nedtagen så att den kan resas snygg och uppfräschad igen. AFF
efterlyser vem eller vilka som är ansvariga för snöröjningen i
området och vart vi kan vända oss om vi skulle behöva kontakta
vederbörande. Detsamma gäller gatubelysningen som skulle behöva
en ordentlig genomgång då många lampor inte lyser. När Eon är
klara med sina grävningar skulle det vara trevligt om kommunen
beslutade om nyasfaltering av gator och trottoarer i området samt
att väg-markeringarna målades. Allt för att vi ska kunna både gå
och köra bil på ett säkert sätt.
Styrelsen beslöt att satta samman en skrivelse till Täby kommun för
att lyfta ovan nämnda frågor.

§7

Jullunch
Äger rum på Arninge Golfklubb under december månad. Kristina
Eineborg bjuds in föra att tala om visioner samt bemöta de problem
vi upplever iområdet. Niclas Nordlander kommer att föreslå några
datum så får vi se vilket som passar alla bäst.

§8

Övrigt
Vår kassör sedan länge, Tommy Evanth informerade att han kommer
att sluta vid nästa årsmöte. Arbetet att hitta en ny kassör bör starta
redan nu för att alltska flyta på så bra som möjligt. Valberedning
behöver också ett generationsskifte.

§9

Mötet avslutas
Niclas Nordlander tackade för dagens möte. Nästa möte blir
jullunchen där vi återkommer med datum.
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