Box 7073
187 12 TÄBY

Orgnr 816000-5610
Telefax 08-630 07 71

Postgiro 442 22 99-0
Bankgiro 723-1079

Protokoll fört vid styrelsemöte i AFF
Onsdagen den 25 jan 2012.
Närv: Niclas Nordlander, Lars Tungel, Cissi Troedsson, Ken Magnusson, Anders Stark,
Tommy Evanth, Clemens Lindqvist
Inbj: Mats Jensen, Sarrasso AB
Mötets öppnande.
Niclas hälsade alla välkomna till Boetten
Föregående protokoll 5 okt godkändes och lades till handlingarna
Justeringsman för dagens möte valdes Niclas
Sekreterare
Marie Lindhe K rauta slutat
Tf sekreterare Ken till årsmötet
Ekonomi
Tommy redogjorde för ekonomin, 120.000 på bg.
134 medlemmar, dock har ej alla betalt, sista bet den 30 jan. Några nya har tillkommit.
Trafik och skötsel
Niclas har kontaktat TFA Bang snöröjningen i Arninge. AFF kommer ej att skriva kontrakt
med TFAB utan det är upp till varje enskild snöröjare att skriva kontrakt med TFAB.
Rondellen utanför K-rauta
Niclas har kontaktat Kristna Eineborg angående utfartstrafiken från K-rautakorsningen.
Eftersom det är vägverket som har ansvar för Arningeleden och kommunen för vägarna inom
Arninge. Så kommer Kristina att kontakta vägverket ytterligare i frågan om korsningen som
AFF vill att det skall bli en rondell eller alt. bredda vägen för utfart åt Vallentuna hållet.
Fjärrvärme anläggningen i Ullna
Lasse informerade om mötet med Eon.
Samarbetsavtal Eon - Täby kommun 10 års ”uppknutning” på kunder som de binder i 10 år
Eon kommer att sätta upp ett provisoriskt värmeverk i Ullna med moduler, under tiden tills
värmeverket i Hagby blir klart. Ullna kommer inte att kunna vara ett ordinarie värmeverk.
Ev. kommer det att bli Spetsverk, troligen kommer det dock inte att behövas.
Kommunen är med i samarbetsavtal med Eon äger hälften. Föreningen har ej för syfte att
agera i frågan. AFF bjuder in Eon och Täby kommun till årsmötet i maj för att informera
medlemmar på årsmötet om projektet.

Informationsbroschyr
Mats J informerade om en ny broschyr med karta, 15.000 ex skall finnas i alla boxar, butiker
mm. Infotavlor revideras i maj och kommer att uppdateras. Uppdatering av hemsidan och
försöka byta domän till www.arninge.se som tyvärr ägs av Beli sport. Kanske skall erbjuda
oss att köpa denna domän.
Mats kontaktar företag i Arninge och säljer in reklamplats på Arningemasten Ev. kan intäkter
täcka en del av driftkostnader för masten. Mats J återkommer med utfall
Årsmötet
Datum prel. 9 maj kl 14.00
• Cissi kollar med Arninge krog om vi kan vara där.
• Lasse kontaktar Eon.
• Niclas kontaktar Täby kommun som gästtalare
Styrelsemöte framöver hos Boetten
28 mars kl 1300
Niklas tackade för dagens möte
Vid pennan

Justeras

Ken Magnusson

Niclas Nordlander

