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Styrelsen
Styrelsen har förändrats efter föreningsstämman den 3/6 2009. För en månad sedan
så flyttade vår ordinarie ordförande Lars Asplund och styrelseledamot Peter Nygren.
Dessa personer har inte ersatts utan Brian Levinsen har övertagit ordförandeskapet
fram till nästa stämma. Maud Antonsson kvarstår som ordinarie ledamot och Merja
Anslin adjungeras till varje sammanträde. Suppleanterna är Rolf Skoog och Birgitta
Östlin. Till nästa stämma kommer 3 nya ordinarie styrelseledamoter att väljas och 2
suppleanter. Valberedningen har gått ut med enkät om nyval av ledamoter. Anmäl er
gärna för att kunna vara aktiva i föreningen.

Soprummet vid Skäcklingevägen 223
SRV har sagt upp soprummet vid Skäcklingevägen 223 med anledning av att det är
svår framkomlighet till detta soprum. Soprummet är stängt och boende hänvisas till
soprummet vid Skäcklingevägen 259. I detta soprum finns nu 4 containar för
hushållssopor och ingen för övrigt avfall utan då hänvisas man till det första
soprummet vid Skäcklingevägen 267. Detta är inget som föreningen rår över utan
det är SRV som bestämmer. För kartonger och tidningar finns containrar inne i den
stora inhägnade parkeringen. Ofta hittas kartonger i soprummen för hushållsavfall
vilket innebär att sopbehållarna blir överfulla vilket innebär extra kostnader för
föreningen. Kartonger och tidningar skall kastas i containrarna. SRV tar inte det som
ligger utanför. Det ger ett allmänt dåligt intryck när sådant ligger utanför
containrarna.

Inhägnade parkeringarna
Samtliga hyresgäster som har sina bilar innanför de inhägnade parkeringarna
uppmanas att låsa grindarna efter sig. Trots rådande väderförhållande så ska dessa
grindar hållas låsta. I vinter har det varit exeptionellt med mycket snö men trots
detta så måste låsningen fungera, grindarna har reparerats, men då de har fått stå
öppna hade de fryst fast, detta har ordnats och grindarna går igen att använda, men
de kommer att frysa fast igen om de inte används.
Nu har det kommit styrelsen till känna att ett antal bilar har blivit vandaliserade på
grund av att det inte har varit låst. Vi får alla hjälpas åt för att detta inte skall
upprepas.
Reparation av grinden vid fotbollsplanen är beställd, men några delar måste
specialbeställas, och det tar lite tid så tyvärr är det inte möjligt att stänga den
grinden just nu.

Nu hoppas vi alla att det ska blir varmare och att vi får en fin vår att se
fram emot.

PÅ UPPDRAG AV STYRELSEN
Maud Antonsson




