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Solberga Tomtägarförening, Tyresö 
 

Protokoll  för möte för Solberga Tomtägareförening 

Tid:        5 september 2019 
Plats:     Hos Malin 
Närvarande: Enligt nedan 

Peter Nordström 
Malin Hallberg 
Svante Svangren 
Helena Broyhill 
Bo Karlsson 
Helena Granting 
Per Sjögren 

 
§1 Föregående protokoll 
Ordförande öppnade mötet och gick igenom föregående protokoll. 
 
§2 Kassörens punkt 
Medlemsavier planeras att skickas ut under hösten. 
 
§3 Hemsida www.solberga-tyreso.com 
Information om hemsida tas fram till anslagstavlor. Hemsidan ska uppdateras med 
information från årsmötet. Historik uppdateras från 50-talet och framåt, Malin tar fram 
utkast. 
 
§4 Hjärtstartaren 
Hjärtstartaren är monterad och installerad. Den är även anmäld till Hjärtstartarregistret 
(SOS Alarm/livräddare). Ska den läggas för allmänheten på Hjärtstartarregistret? Nej, 
styrelsen vill avvakta eftersom informationen finns tillgänglig via SOS Alarm. 

• Skriftlig information och erbjudan om informationsträff lämnas till alla i området. 
Samordnas med medlemsavi. 

• Information läggs ut på hemsidan. 
• Service och underhåll sköts av Kristiina Melin 
• Informationsträff planeras in under hösten.  

 
§5 Valberedningen 
Kvarstår. 
 
§6 Övriga frågor 

• Festkommitté - Intressefråga ställs på nästa årsmöte.  
 

• Facebookgrupp - Diskussion om intresse av att starta en för Solberga. 
 

• GDPR - Diskussion om lagstiftningen. 
 

• Övergångsställe vid busshållplatsen ”Vallvägen”/Passet - Kontakt har tagits 
med Kommunen om att installera ett övergångsställe. Kommunen anlägger inte 
övergångsställen av trafiksäkerhetsskäl och anser att det räcker med den 
gångpassage som finns nu. Medlemmarna i Solberga tomtägarförening ombeds 
höra av sig till Kommunen. Mejla servicecenter@tyreso.se 
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Solberga Tomtägarförening, Tyresö 
 

• Hastighet Brakmarsvägen - Diskussion har tagits med Kommunen om att 
installera en digital hastighetsvarning om överskriden hastighet i höjd med 
Passet. Kommunen är positiv till förslaget. 

 
• Eldning - Diskussion om eldning i samband med vår- och höströjning. 

 
• Räcket på bron vid Fatburen - Diskussion har tagits med Kommunen. Garantitid 

för Svevia löper fortfarande vilket bromsar åtgärd efter trafikolycka. 
 

• Höströjning genomförs 12 oktober. Skyltar placeras vid infarterna till området. 
o Röjning Mjölkuddsbadet 
o Rensa runt Trekanten 
o Bygga parkbänkar 

 
§7 Nästa möte  
Nästa möte kl 18:00 torsdagen den 14 november hos Helena B. 
 
§8 Mötet avslutas 
Ordförande avslutade mötet. 
 
Vid pennan / Malin Hallberg 


