31 juli 2017
Hej alla,
Juli månad börjar närma sig sitt slut och förhoppningarna står nu till en
fin augusti.
Styrelsen har arbetat vidare med lite lugnare tempo. Vi hade vårt första
möte den 22/7.Det kom då upp en del synpunkter och information som
jag vill dela med mig av till er.
Klädtvätt
Nu när det är gratis att tvätta ber jag er att tvätta med förstånd. Mycket
beroende på bl.a. vattenbristen. Fyll tvättmaskinerna med tvätt innan du
startar maskinen! Att tvätta enstaka plagg eller strumpor är inte att tvätta
med förstånd.
Ordningsregler
På förekommen anledning kommer vi att titta över våra ordningsregler
under året.
Laddning av elbilar måste regleras och eventuellt behöver vi titta över
den rekommenderade tiden för tystnad i byn.
Uthyrningen av våra stugor tenderar att öka. Det är därför nödvändigt att
du som stugägare ansvarar för ordningen i och kring stugan. Se till
att dina hyresgäster är medvetna om och följer ordningsreglerna samt
städar upp efter sig utanför stugan och i hygienanläggningarna.
Sopor
Återigen påpekas att grovsopor MÅSTE du själv köra till ÅVC i
Flygstaden. Föreningen har ingen vaktmästare som ombesörjer detta åt
dig. Föraren av sopbilen tar inte med sig grovsopor. Grovsopor är sopor
som inte är brännbara och inte kan slängas i ordinarie container eller
kärl.
Vi har nu på prov fått kärl för plaståtervinning. För allas vårt
miljöansvar ber vi er att sortera även plast.
När du slänger sopor i våra containers så ber vi dig att peta in påsen till
mitten och inte bara lägga den innanför luckan. Helt plötsligt kan
containern verka full fastän det finns gott om plats i mitten.

Föreningens mark
På grund av inkomna synpunkter från stugägare så ber vi er som står i
begrepp att ändra utanför stugans omedelbara närhet att avvakta med
detta tills vidare. Det är nämligen som så att marken närmast din stuga
är föreningens mark dvs alla medlemmars mark.
Styrelsen måste undersöka med myndighet vad som gäller angående
framkomlighet, säkerhet, brandskydd etc. Att inhägna föreningens mark
med staket är inte tillåtet. Då begränsar du övriga medlemmars rätt att få
tillträde till denna mark.
Det är en tyvärr en lång lista med påpekande som behöver göras för att
påminna om vad som gäller i vår by. Följer vi alla sunt förnuft och tar
hänsyn till varandra så blir vår by ännu bättre att vara i.
Så till lite positiva saker!
Vi jobbar vidare med en översikt av vårt digitala system såsom
hemsida, mailadresser och medlemsinformation i stort.
Renovering av mötesplats Gröningen kommer att påbörjas i höst
Lekplatsen på 500 området kommer att kompletteras med en
”gunghäst”.
Motionerna om ledstång till Tjuvahålan och undersöka förutsättningarna
för en bouleplan jobbar vi vidare med.
Arbetet med den antagna verksamhetsplanen fortskrider.

Sommarhälsningar till er alla!
Styrelsen gm.
Hans
ordfförande

