
Såningsbladet  

 

Informationsblad för Såningsvägens första samfällighetsförening  

Plusgiro 86 51 91-1           www.saningsvagen.se    saningsvagenudda@gmail.com                                                                           

________________________________________________________________________________  

28 maj 2019         årgång 48    nr 4

Städdagen  

Lördagen den 6 april  var 62 hushåll närvarande på uppropet.  Vädret var på vår sida och 

vi upplever att vi fått i stort allt gjort som vi hade på jobblistan. Så tack till er som kunde 

vara med.  

Farthinder 

Repgruppen monterade farthindren efter sandsopningen. Styrelsen önskar återkoppling 

hur körningen i området upplevs nu. Det kan vara så att vi kanske måste flytta farthinder 

för att få bättre effekt. Sen kommer rep.gruppen dokumentera en montering- 

demonteringsrutin för hantering av hindren. 

Laddningsbara fordon 

Vi har nu tecknat ett avtal med Eways AB. Avtalet är på 36 månader med automatisk 

förlängning med 12 månader. För den som  är intresserad av laddstation kan ni komma på 

informationsmöte om  hur man går tillväga för att göra en beställning och en genomgång 

av avtalstexten.  Onsdag 12/6 kl 19 (senast anmälningsdag 5/6) eller tisdag 18/6 kl 19 

(senast anmälningsdag 12/6).  Plats blir hos Kent i nr 101.  

Sommarstädning 

Vi ansvarar gemensamt för att vårt område hålls snyggt och städat. Områdesansvariga 

har redan fördelat ansvaret för sommarstädningen. Det innebär att man, förutom att klippa 

gräset också ska kolla runt att det ser välstädat ut och vid behov plocka upp burkar, fimpar 

och annat skräp.  Ny gräsklippare kommer köpas in pga att den ena inte lönar sig att 

reparera. 

Kan du inte angiven vecka – byt med någon annan! 
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Grannsamverkan mot brott 

Tänk på att hjälpas åt i sommar. Polisen påminner om att risken för inbrott ökar under 

sommarmånaderna och uppmanar till särskild vaksamhet. En grannstödsbil besöker 

olikaområden genom ideella insatser. En enkel åtgärd är att vi hjälper varandra, grannar 

emellan, med tillsyn och posttömning vid bortavaro.  

Våra garage  

Under städdagen kom frågan vad vi får ha i våra garage.  I vår samfällighet har vi inga 

fastställda regler utan sunt förnuft  har gällt. Med åren har behoven ändrats och man är 

mer kreativ  hur man använder garagen. Så styrelsen kommer under året kontrollera  med 

myndigheter och försäkringsbolag hur de ser på vad man får ha i garagen. Styrelsen 

kommer bara titta på dessa krav. Har man sen åsikter vad grannen har i garagen så tar 

man upp den frågan direkt med berörd medlem.  

 

   

 

Vi önskar er alla en riktigt trevlig sommar!  
                            

Styrelsen 


