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ÅRSSTÄMMA 
 

Torsdagen den 18 mars 2004, kl 19.00 
 

Dags igen för den årligen återkommande stämman för Myrängens samfällighetsförening. I år 
så har vi flera intressanta ämnen att ta upp som bland annat: garagedörrar och bredband. 
Bifogat detta Myrängsblad finns en enkät med anledning av den ständigt pågående bredbands 
diskussionen. Som vanligt bjuds på enklare förtäring och dryck och vi hoppas att få se många 
av er på plats vid årets stämma. Några saker som är viktigt att ni tänker igenom inför stämman 
redovisas nedan: 
 
 
Nyval/omval 
Då vi har tre ordinarie ledamöter samt två 
suppleanter valbara så ser vi gärna att de 
av er som är intresserade att vara med i 
styrelsen anmäler detta till Ove Moberg, 
08-711 73 93. 
 
Detta är särskilt viktigt vad gäller 
kassörsposten då Rigmor avslutar sitt 
arbete som kassör i och med stämman. 
 
Jag vill passa på att tacka Rigmor som har 
varit en enorm tillgång under de år hon har 
varit kassör för samfälligheten. 

Kallelse 
Kallelse samt stämmohandlingar delas ut 
till samtliga fastigheter senast 14 dagar 
före årsstämman 
 
Enkät 
Styrelsen är tacksam om den enkät 
avseende kabel-TV/bredband ni får 
tillsammans med detta Myrängsblad, 
besvaras och omgående lämnas i brevlådan 
på Lindmätarvägen 79 (Lönnmo). Den 
kommer att utgöra ett viktigt underlag vid 
diskussionen på årsstämman. 



Mast för 3G-nät 
Styrelsen lämnade efter en namninsamling 
in en formell protest mot den placering av 
en ny mobilmast som var  planerad att 
uppföras på kullen mellan kv.5 och 
Ågestavägen. 
 
Efter dialog med ansvarig mobiloperatör , 
accepterade Huddinge kommun 
samfällighetens förslag till alternativ 
placering och masten planeras nu att 
uppföras på höjden ovanför 
Rostvingevägen (Gamla luftförsvars-  
anläggningen). Processen beräknas dra ut 
på tiden och mer information följer i 
kommande Myrängsblad. 
 
 
Skärpning!!! 
Nyårsfirandet i området var lugnt med 
undantag för hanteringen av fyrverkerier 
som återigen missköttes. Dåligt förberedda 
avfyringsramper ledde till att raketer kom 
på avvägar, med risk för skador på 
personer och egendom. 
 
Det är viktigt att vi vuxna agerar förebilder 
för de barn och ungdomar som finns i 
området. Inför nästa nyår kommer därför 
styrelsen att gå ut med rekommendation 
om lämpliga platser för uppsättning av 
ramper. Om detta inte respekteras samt att 
säkerheten inte uppfylls kommer polisens 
godkännande att krävas i fortsättningen 
enligt gällande svensk lag! 

Vårstädning 
Årets vårstädning äger rum den 24 april 
som vid senaste höststädning så kommer 
kavartersombuden att ha gemensam 
genomgång med styrelsen för planering av 
arbetet. Information till övriga medlemmar 
sker i samband med kommande 
Myrängsblad. 
 
 
Störningar i TV-nätet 
Under v.8 kommer 2 av områdets TV-
förstärkare att bytas ut. Utbytet kommer 
bland annat göra det möjligt att ”ratta” in 
TV4+ på våra TV-apparater. 
 
Upprustningen av kabel-TV nätet är en 
nödvändighet då nätet inte klarar av det 
frekvensområdet som vissa kanaler sänder 
på samt att vissa av förstärkarna har nått 
slutet av sin tekniska livslängd. Styrelsen 
har beslutat att genomföra detta i 
organiserad form för att slippa obehagliga 
överraskningar med fördyrande jour- 
reparationer som följd. 
 
Upprustningen är inte avsedd som en 
förberedelse för bredband även om dagens 
moderna förstärkare enkelt kan modifieras 
för bredband om ett sådant beslut tas i 
framtiden. 
 
 
 
 
 
 
 

 

TACK!   
 

Vi vill härmed framföra vårt tack till Myrängens Samfällighetsförening, som, med en 
underbart vacker bukett, hedrade Stig Eriksson vid hans begravning.. 

 
Rigmor (L63)  

Peter, Jan, Mathias och Jonas  
med familjer  

 
 

 


