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 Årsstämma för 
samfällighetsföreningen  

 hålls onsdagen den 21 februari kl. 19 i 
klubblokalen IFK, Viksjö. Motioner skall 
enligt beslut vid förra årsstämman vara 
inlämnade till styrelsen senast den 25 
januari. Årsredogörelser, ärendelista samt 
förslag till bl. a. utdebitering ska vara er 
tillhanda senast 14 dagar före stämman.  

 Valberedningen vädjar om hjälp att 
nominera kandidater till styrelse och 
arbetsgrupper.  

 Tänk igenom om du vet någon/några som 
ställer upp. För er som är nyinflyttade är det 
ett bra tillfälle att lära sig hur området 
fungerar. 

 Hör av dig till: Jesper Wiberg, 147, 
jesper.wiberg@gmail.com eller Marita 
Bergman, 145, 
bergman.marita@hotmail.com  

 

 Att tänka på! 
 Väderleken kan ställa till problem med 

omväxlande snö och tö, vilket gör att sanden 

kan sjunka ned kort efter sandning och det 
blir blixthalka. Vi ber samtliga 
fastighetsägare att hjälpa till vid akuta lägen: 
skotta, sanda utanför den egna tomten. 
Sand finns i lådor vid vändplanerna. 

 I vårt förråd har vi en sandströare så man 
kan åtgärda akut halka med . Ströaren 
släpper ut sanden när man skjuter den 
framåt. Drar man den bakåt så kan man 
förflytta den utan att sand kommer ut. 

  Vi påminna om tidigare uppmaningen att 
använda det egna garaget för parkering för 
att minska stöldrisk och ge plats för 
snöröjning och gäster. Vid behov, använd 
endast en parkeringsruta inom 
markeringarna. Släp, husvagnar etc. ska stå 
på den avsedda p-platsen för detta. 

 

  
  
  
  
  



Hantverkare 
Många av oss anlitar hantverkare. Tänk på att 
våra vägar mellan husen inte är en 
parkeringsplats.  
Ni som beställer har ansvaret att de parkerar på 
parkeringsplats efter lastning och lossning är 
avklarat. 
Självklart gäller det också oss som bor i området 
och våra gäster. 
 

Våra parkeringsplatser 
Var observant på om det dyker upp bilar som 
parkerar på vårt område som ni tror inte skall stå 
där. Maila till 
saningsvagenudda@gmail.com.  Problemet 
kommer inte minska med tanke på de 
nyproducerade bostäderna har c:a 0,4 platser per 
lägenhet.  
 
 
 
 
 
  
 Hälsningar, 
  
 Styrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hämtning av julgranar 
sker måndag 15 januari i vårt område. Lämnas 
som tidigare vid våra vändplaner. Om man missar 
det datumet får man transportera granen till 
Görvelns återvinningsstation alt kan man säkert 
lämna det på andra ställen som det hämtas 
granar. Information finns på webadress  
https://www.jarfalla.se/download/18.3e76a3491
6095bdeffb1ae41/1514368467505/Julgransh%C3
%A4mtning_adresser_SGR_2018.pdf 
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