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Den snö som föll ifjol 

Visst är det lite mörkt och trist med Lucia och Advent utan snö. Men det har också en positiv 
sida: Den snö som föll ifjol blev en dyr historia med många plog- och sandningar, något som 
spräckte budgeten för både 2012 och 2013. Vi har redan behövt sandning en gång. Men om 
det blir som förra året, med tö och frys omväxlande, behöver vi kanske hjälpas åt med att 
sanda lite extra utanför respektive tomgräns vid plötslig blixthalka. 

Föreningsstämma 2014 

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas måndagen den 17 februari kl 19.00 i klubbhuset i 
IFK Viksjös klubbstuga vid Viksjöhallen – samma lokal som förra året. Vi återkommer med 
möteshandlingar enligt stadgarna senast 14 dagar innan, men redan nu vill vi avisera att den 
grupp som håller på att utreda kabel-TV-frågorna för framtiden kommer att ge en delrapport 
från sitt arbete så att vi för möjlighet att fråga, diskutera samt ge styrelsen riktlinjer för 
fortsatta förhandlingar. Beslut i denna fråga kommer att fattas först vid en extra 
föreningsstämma under 2014. Uppföljning kommer också att ske av underhålls- och 
reparationsplanen. Motioner skall lämnas till styrelsen senast den 31 januari.  

Parkeringsfrågor  

Vi har tidigare talat om det växande problemet med parkerade bilar. När det gäller ”illegala 
parkeringar” samt avregistrerade fordon har ett intensivt arbete utförts med vädjan och hot 
för att få bort dessa. Detta har medfört en klar förbättring.   

Men med ökat bilbestånd är det ändå ofta trångt. Vårt område är byggt med en garageplats 
och en plats utomhus för varje medlem.  Utnyttjar alla medlemmar den rättigheten blir det fullt 
överallt och inga platser finns för besökande. Vår räddning för besökare är att vissa hushåll 
endast har en bil och även ställer in den i garaget. De hushåll som inte har någon bil alls 
förbättrar även möjligheten för gäster. Men om man som medlem utnyttjar fler platser än 
två, försämras möjligheten för gästplatser.  

Vi har inget skrivet i stadgarna om detta - situationen var annorlunda med bilägandet för 
flera decennier sedan. Styrelsen förbereder ett förslag till årsstämman om hur vi tillsammans 
ska hantera denna fråga.  
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