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Årsstämman 

28 fastighetsägare var närvarande vid årets      
stämma den 21 februari med Göran      
Malmborg (201) som ordförande. 

Årsavgiften för 2019, inkl. avgiften till      
Com hem, är 6 375 kr per fastighet plus       
eventuellt tillägg för motorvärmare. Avgiften     
kommer att faktureras varje fastighet för      
betalning senast den 31 mars. 

 

Protokollet från årsstämman (bilaga) 

Där finns information vad som beslutats för       
2019. 

Den nya styrelsen består av: 

Ordförande: Kent Schuler (101), kassör: Britt      
von Schéele (197), sekreterare: Berit     
Rydström-Seger(115), suppleanter: Gunvor   

Franzén (91), Taha Hassan (43) och Michael       
Fellinger (203). 

Vi tackar Caroline Lenk och Carina Hwass för        
den tid de varit med i styrelsen. 

Välkommen Berit/sekreterare och Taha    
Hassan/suppleant 

Laddningsbara fordon 

Styrelsen kommer att sitta i slutförhandling      
inom några veckor med den leverantör vi       
valt. Om allt går som planerat kommer de        
som meddelat att de vill ha laddstation bli        
kallad till möte för information om avtalet. 

 

Reparationsgruppen, som man också kan     
vända sig till i gemensamma frågor, består av        
Nils Jaurell (199) och Bengt Ehrlin (205). 

För kontakt med styrelsen, maila gärna på       
saningsvagenudda@gmail.com.  
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Spolning av avlopp 

Den frågan kom upp innan årsmötets början       
pga att jämna Såningsvägen har spolat. Vi       
gjorde vår spolning sommaren 2013. Så      
ytterligare insatser behövs inte i nuläget.      
Men är det så att någon upplever problem        
med avloppet som tillhör samfälligheten så      
skall ni kontakta styrelsen. 

 

Städdagen 

Lördag 6 april kl. 10 samlas vi som vanligt på          
vändzonen för upprop och information om      
vad som behöver utföras. Pga av påsken har        
vi bedömt att vi måste ha städdagen något        
tidigare än vi brukar. 

Liksom tidigare år svarar varje städområde      
för sin skötsel. Städområdesansvariga finns     
på plats om något är oklart. 

Dessutom tillkommer några specialuppgifter,    
t.ex.att tömma avloppsbrunnarna, målning av     
betongsuggor som några får tilldelad sig på       
städdagen. 

Självklart kommer någon från ditt hushåll om       
det inte finns giltigt förfall. Det är vi alla som          
är ansvariga för skötseln i vårt område. För        
de som inte kan den dagen kan kontakta        
städansvarig i sitt område och fråga om något        
kan utföras innan städdagen. 

Vi avslutar som vanligt med korvgrillning och        
lite mingel kl 13. 

Vi vill understryka att nedsmygande av       
extrasopor (virke, svarta plastpåsar osv. - allt       
annat än trädgårdsavfall) – i våra containrar       
inte är tillåten. Det medför extrakostnader      
för vår gemensamma samfällighet. Grovsopor     
får var och en ansvara för. De kan med fördel          
lämnas vid Görvälns återvinningsstation. 

Två container kommer fredag 5 april och       
kommer placeras på vändzonerna. När     
städdagen är klar kan containern användas      
för eget trädgårdsavfall. Sandsopning är     
beställd till veckan efter städdagen,     
måndagen 8 april eller tisdagen 9 april.  

  

Nedskräpning i vårt  område 

Fortfarande har vi problem att vissa tömmer       
sitt skräp på våra parkeringsplatser. Det ser       
ut som man städar sin bil genom att slänga         
skräpet på backen. Cigaretter och     
portionssnus är också vanligt att man pryder       
våra ytor med. 

 

Väl mött på städdagen 

Styrelsen   

 

 

 

 


