
 
     Box 7073    Orgnr 816000-5610   Postgiro 442 22 99-0 
     187 12 TÄBY   Telefax 08-630 07 71   Bankgiro 723-1079 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte i AFF 

torsdagen den 23 Augusti 2007. 
  

Närv:    Jan Rundström Roland Strand       Tommy Evanth Anders Stark             
Cissi Edvardsson Michaela Lönegren     Lars Tungel  Kjell Lewin    Bo Ahlquist 

 
  
§  1 Alla hälsades välkomna till dagens möte 
 Ordförande Jan Rundström hälsade alla välkomna och poängterade att en väldigt viktig 
 punkt på dagens möte gäller Arninge skyltningen, varför Per Hübbinette från Sarrasso 
 bjudits in till detta möte, återkommer till detta i § 4. 
 
 
§  2 Föregående mötesprotokoll. 
 Ingen hade något att tillägga gällande föregående mötesprotokoll. 
 
 
§  3 Ekonomisk rapport 

Tommy Evanth kunde rapportera att föreningen har en god ekonomi med en kassaställning  
på ca. 182.000 kr. En stor del av pengarna går till Sarasso-projektet. 

 
 
§  4 Arninge Information, infotavlor, skyltar, folder. 
 Information från Sarrasso. Per Hübbinette. 

Sarrassos arbete med infotavlorna går tyvärr trögt. Ca. 90 företag säger helt nej och  
30 företag ska flytta. Business Center på Polygonvägen, 40-45 företag, säger nej med 
anledningen att de vill ha en egen skylt, enligt Bo Holmgren, ansvarig för Business Center. 
Ken Magnusson ska prata med Bo och se om han kan ändra på detta beslut. 
Förövrigt har företagen bl.a. reagerat på den återkommande kostnaden under 3 år, 

  eventuellt kan Sarrasso ändra på det, så att initialkostnaden är högre och de efterföljande åren    
  blir billigare, vilket kan innebära att fler företag vill vara med.   
  Per delade ut en lista på företag som sagt nej till skyltning och ber alla att kontakta någon eller      
  några av företagen, för att försöka få med några till.  

Skyltarna kommer upp någon gång under november månad. 
Grundskylten rymmer ca 100-150 skyltplatser och 90 företag är klara och har tecknat avtal. 
Viktigt är att skyltarna kommer upp för att fler företag då blir intresserade av att vara med.  
På den tomma platsen bör Sarrasso själva informera om var man kan nå dem för vidare 
information om skyltningen. 
Diskussioner fördes kring  Hemsidan som snarast måste uppdateras, Per har fått det  
gamla Arningebladet, men detta är delvis gammal information. 
Per kommer att maila ut bladet och idéer om ny information mottages tacksamt.  
Vad gör AFF, Vad har vi åstadkommit, är frågor som måste komma ut till nuvarande och 
kommande medlemmar. 

  På hemsidan ska det gå att länka till alla företagen och fotografi på styrelsen ska också finnas  
  med, fotograferingen sker vid nästa möte. 
  Arningefoldern planeras vara klar Oktober/November.  
  Gällande framtida planer för Arninge området som inte ligger på AFF:s bord, som ex. 
  Ullna Ski-resort, ska det länkas till Kommunens hemsida. 
   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  För att få detta i hamn så snabbt som möjligt fördes diskussion kring om styrelsen ska göra      
  någon form av marknadsföring för detta. Eventuellt att man gör något med A-et på skyltarna.    
  Sarrasso tittar på det och återkommer med en rimlig kostnad. 
 
  Återigen, detta är höstens absolut viktigaste projekt. 
 

 
§  5   Arninge Golf 

Tommy Evanth informerade om Arningegolfen, som är bokad till den 6 sept. på Arninge GK.  
4 st. anmälningar har kommit in och fredagen den 24 är sista anmälningsdagen. 
Om det inte kommer in fler anmälningar så kommer golfen ställas in i år. 
    

 
§  6   Områdesbevakning. 

Leif Lindberg, Tidkort har haft inbrott och Kjell Lewin har blivit uppringd med anledning av att 
larmet har gått hos honom men detta verkade vara falskt alarm. I övrigt har det varit lugnt i 
området under lång tid. 
Områdesbevakningen sköts av bl.a Larmassistans och Securitas som ingår avtal med 
respektive företag i området.  Rondering ska ske varierat mellan kl. 21 – 05, Resultatet har 
varit bra, men nu saknas bl.a rapportering och Jan Rundström kommer att bjuda in Harald 
Pålsson från Larmassistans till nästa möte för att få information om deras arbete och även 
rapporter vad som hänt i området under vissa perioder. 
 
 

§  7   Återstående mötestider 2007 
Observera att nästa möte är en Onsdag: 
Ons 24 oktober kl. 13.00, Plats. Åke Tungel Byggare, Leverantörsvägen 2B 
Jullunchen är bokad till den 11 dec. kl. 12.00 hos Jaktvillan. 
Jan Rundström kommer också att bjuda in Leif Gripenstam till årets jullunch.   

 
 
§ 8   Övriga frågor 
   - Frågan togs upp hur AFF ”raggar” medlemmar och Tommy Evanth informerade 
     att AFF skickar ut en årlig faktura och de företag som vill bli medlemmar betalar denna. 
     Det har varit diskussioner kring detta då vissa anser att det är fel att skicka ut fakturor 
     på det sättet, men det står klart och tydligt på fakturan att medlemskapet är frivilligt. 
   - Jan Rundström föreslog att telefonnumret till AFF, som nu går till JR:s reception bör 
      ändras, det beslutades att detta ska ändras i och med nya hemsidan och foldern mm, till  

    endast E-mail och fax. 
    Michaela kontrollerar mailen och vidarebefordrar till berörda personer. 
  - Det har framkommit att det är dåligt med papperskorgar i området. Det är inget som 
    AFF står för utan detta förmedlas vidare till kommunen. 

  
 
§  9   Mötet avslutas 

Jan Rundström avslutade mötet på utsatt tid och tackade Roland Strand K-Rauta för  
tillgång till konferensrum. 
 

  
Vid pennan: 

 
 
 

 Michaela Lönegren 


