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Kassör i styrelsen
Alla som var med på senaste årsmötet vet att Anita har deklarerat att hon slutar som kassör vid nästa årsmöte. Därmed behöver vi rekrytera en ny kassör till styrelsen, någon som har
viss utbildning eller erfarenhet av ekonomi.
Så du som känner dig träffad, hör av dig till valberedningen eller styrelsen
idag. Jobbet är inte särskild betungande, men extremt viktigt.
Hur viktigt är det? Jo, om vi inte får till en styrelse så kommer samfälligheten
att tvångsförvaltas. Då kommer årsavgiften att mångdubblas, eftersom proffesionella kommer att ta över med avtalsenliga löner. Sedan kommer länsstyrelsen ändå kräva att boende i området bildar en styrelse, så tvångsförvaltning
kommer bara att bli tillfällig – och dyr – historia i alla fall.
Inte skall vi väl behöva hamna där? Ställ upp i styrelsen! Det blir billigast så.
Underhåll av garagen
Nu har alla garagen fått nya plåtar och vi har dessutom fått tillbaka märkningen av garagen. Vi valde att numera ha fastighetsbeteckningen som garagenummer, eftersom det tidigare rått förvirring om vilket garage som tillhör vilket hus.
Om något garage blivit märkt med fel fastighetsbeteckning, hör av Dig till
styrelsen så vi kan korrigera det!
Sedan glömmer vi inte bort att det enda som får finnas i
garagen är bilar eller andra fordon, och eventuellt tillbehör
till dessa såsom en uppsättning fälgar med däck. Alltså inga
soffor, kläder, sopsäckar eller dylikt. Det är inte vår egen
idé, utan den kommer från räddningstjänsten och handlar
alltså om vår egen säkerhet!

Hastighet
Som vanligt är det många som påpekar att hastigheten på våra gångar och gator ofta är för hög.
Är det verkligen så svårt att förlora 10 sekunder av din tid för att öka trivsel
och säkerheten för våra barn.
Sakta ner INNAN
någon dör!!!!!

Parkeringsplatsen
Du vet säkert att parkeringsplatsen är
till för både oss som bor här och våra
besökare.
Däremot är de inte till för att företag
kan parkera sina bilar där, även om
det råkar vara någon som bor här som
jobbar i eller äger företaget.
Så bara privata fordon på våra
parkeringsplatser, tack.

Beskärning av buskar
Det är mycket buskar som hänger ut
över gångarna. Nu på hösten är det ju
rätt tid att beskära,
så fram med häcksaxarna.
Sedan fortsätter styrelsen att få kommunen att ta sitt ansvar över sina buskar...

Har ni frågor och/eller kommentarer på ovanstående information så kontakta någon i styrelsen genom att besöka oss eller skicka ett mail.
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