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Grovsopor 

I år lika väl som tidigare år så ställdes mycket skräp ut till grovsopshämtningen som vi inte får 

slänga vid dessa tillfällen. Nu blev det även liggande i flera veckor varpå Styrelsen tog ansvar 

för att det forslades bort. Detta förorsakade föreningen en extra kostnad.  

Vid den kostnadsfria hämtningen får vi inte lämna elektronik och el-aktiklar, trädgårdsavfall, 

byggavfall, bildelar eller fasta installationer så som badkar, handfat eller heltäckningsmattor. 

Sådant avfall får ni själva transportera till Görvalns återvinningscentral. 

Styrelsen kommer föreslå Årsmötet att grovsopshämtningen upphör.   

 

Parkering inom området 

Parkering på garagens kortsida samt FRAMFÖR porten är INTE tillåtet. Detta orsakad av 

brandsäkerhet och att eventuella brandbilar måste kunna komma fram. Nu när vintern 

kommer är det även viktigt att plogbilen kan komma fram! Parkering får endast ske på märkta 

p-rutor. Självfallet får transport in till fastigheterna ske. Dock får man inte ha bilen kvar inne 

bland husen mera än absolut nödvändigt.  

 

Bilar 

Det finns fortfarande några gamla ”skrotbilar” kvar på våra parkeringar. Styrelsen har gjort en 

inventering och kommer att kontakta respektive ägare. Styrelsen uppmanar att de flyttas innan 

vintern kommer. 

 

Rönnbärsträden vid parkeringarna 
Styrelsen kommer att främja förslag på årsmötet att ta bort rönnbärsträden då dessa skräpar ner 

bilarna. 

 

Motioner 

På årsmötet i februari beslutades det om ett antal motioner. Status på dessa är: 

1. Häcken längs Såningsvägen bör åtgärdas. Status: Styrelsen har tagit in offerter. Ett 

staket kommer att sättas upp till våren. 

2. Gransamverkan. Status: Styrelsen har haft gemensamt möte med ansvariga för 

gransamverkan. 

3. Skötselområde och städschema behöver uppdateras. Status: Styrelsen kommer med 

förslag vid vårens städdag. 

4. Informationsskriften: Att bo på Såningsvägen. Status: Kommer skickas ut med 

Såningsbladet. 

5. Kapning av pilträd vid parkeringen/vändplan (Såningsvägen 51). Status: En pil har 

tagits bort. Den andra tas bort till våren. 

6. Trafikfarlig utfary från Såningsvägen 128. Status: Styrelsen har tagit frågan med 

Såningsväågens Andra Samfällinghetsförening och kan i övrigt inte göra mera. 

7. Raketer i området. Status: Styrelsen fick i uppgift att i Såningsbladet informera om att 

flera boende upplever problem fyrverkerier på nyårsafton. Styrelsen uppmanar alla 

boende till försiktighet med raketer. 

Styrelsen behöver få in ev. nya motioner senast 31/12 för sammanställning och vidare utskick 

till samtliga hushåll i Samfälligheten innan årsmötet i Feb 2010. 


