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Hej alla medlemmar! 

 
Då var det åter dags för ett nytt år i föreningens historia och jag hoppas alla hunnit träffa släkt 

och vänner samt vila upp sig ordentligt under jul och nyårshelgerna som nu passerat.  

Under året ligger inga stora aktiviteter planerade för föreningen ännu, några av er (Info när 

det är dags) kommer få er entrédörr utbytt men annars kommer vi som vanligt att ha två 

stycken städdagar för att hålla området i ett fint skick. 

 

Välkomstbrev, ordningsregler och stadgar 
Under årsmötet 2010 inkom ett antal motioner, styrelsen fick bland annat i uppdrag att se över 

föreningens ordningsregler samt även det välkomstbrev med information om föreningen som 

de nyinflyttade skall ta del av. Ordningsreglerna och infobrevet har nu uppdaterats av 

styrelsen och ett par nya ordningsregler har tillkommit samt att befintliga ordningsregler 

förtydligats på ett par områden. Vi räknar med att dela ut detta brev under Januari månad så 

håll koll i era brevlådor! 

 

Snöröjning 
Vintern började tidigt redan i november med kyla och snö och framförallt har ni märkt av snö 

mängden. För ca 1vecka sedan var vår snöröjare AM trädgård på plats och lastade om snön 

inom området för att möjliggöra mer plats när mer snö så småningom kommer. Det är av stor 

vikt att ni underlättar för snöröjningen genom att endast parkera på er egna parkeringsplats 

samt se till att personliga tillhörigheter som kälkar, cyklar etc ej hindrar. Läktvägen som 

plogas av kommunen behöver också vara fri från bilar, annars kommer inte maskinen fram! I 

föreningen finns ett antal spadar man får låna och på gårdarna finns två kärl med sand. Om 

alla är noggranna och skottar och sandar undviker vi halkolyckor, detta är extra viktigt att ni 

som har en trapp till er entré sopar denna ren. 

 

Sopsortering 
Åter igen tar vi upp detta ämne som tyvärr kostar föreningen flera tusen kronor extra per år på 

grund av att en del inte kan sköta sig. Hela hösten har vi vid ett flertal tillfällen sett att en del 

boenden kastar glas, elektronik och kartonger. Anslagen i sophusen visar tydligt vad som skall 

slängas vart, fraktioner som Glas, Kartong, Tidningar och (inom kort) även plåt skall lämnas 

vid återvinningscontainers vid ex Sågen. Byggmaterial, kemikalier och elektronik skall köras 

bort till återvinningscentralen i Jordbro. Om alla kan respektera detta slipper vi en fördyrad 

tömningsavgift vilket i slutändan påverkar den boende. 

 

Grannsamverkan 

Även om vårt fina område är ganska lugnt så händer emellanåt en del tråkiga incidenter 

framförallt med bilarna, vi har under hösten/vintern haft ett antal skadegörelser och 

smitningsskador mot parkerade bilar. Vi ber alla hålla ögonen öppna för att sådant inte sker. 

 

 

Till sist vill vi önska alla medlemmar ett gott nytt 2011! 

 

Vid tangenterna Ordföranden Kristofer Eklund # 91 
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