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FÖRENINGSSTÄMMAN 8 MAJ - PÅMINNELSE

Som framgick av årets första Informationsblad kommer den ordinarie årliga föreningsstämman att hållas tisdagen
den 8 maj klockan 19.00 i restaurang Sfären. Då genomgås det gångna räkenskapsåret (kalenderåret 2000).
Dessutom informeras om vad styrelsen gjort, aktuella frågor och medlemmar har möjlighet att ställa frågor och
utöva sin rösträtt.

Med detta informationsblad ges nu en möjlighet till att anmäla sig till stämman genom att fylla i och skicka in
bifogad talong nedan. Den skall vara Rolf Stanley, B.A. 129 tillhanda senast 2001-05-02.

VALBEREDNINGEN

Glöm inte bort att höra av er till Valberedningen om ni är intresserade av att arbeta i föreningens styrelse.

VÅRSTÄDNING

Lördagen den 12 maj mellan 10.30 - c:a 12.30 kommer vårstädning att äga rum under ledning av Rolf Karlsson.
Samling kommer som vanligt att ske vid statyområdet. Då detta är ett bra tillfälle att lära känna grannar, och
samtidigt bidra till att vårt område blir ännu finare hoppas vi att så många som möjligt deltar. En container kommer
att ställas ut några dagar i förväg där trädgårdsavfall kan slängas. Efter städningen kommer alla att få grillad korv
med bröd och dryck. Ingen föranmälan behövs.

ENKÄT ANGÅENDE FÖRENINGENS GRÖNYTOR

I början av mars gick Trädgårdsgruppen ut med en enkät till samtliga medlemmar i föreningen angående
önskemål om förändringar av föreningens grönytor. Av totalt 96 lägenheter valde 16 att inkomma med svar.
Svaren och förslagen som lämnats in är fylliga och mycket konstruktiva till sitt innehåll. En första granskning är
genomförd av Trädgårdsgruppen och önskemålen kan grupperas i fyra huvudområden.

A) önskemål om borttagning av krypoxbärsbuskarna, de låga buskar som finns på flera ställen i området

B) önskemål om borttagning av lekplats vid B.A. 175 att ersättas med något annat

C) önskemål om mindre planteringar, enskilda blommor och buskar

D) allmänt underhåll, som klippning och beskärning, som faller inom Riksbyggens åtagande

Vissa av dessa förslag kräver noggrann planering, kostnadsbedömning och en dialog med de närmast boende vid
detaljutformning alternativt en samordning för hela området. För att säkerställa att den trivsamma miljön
bibehålles och att helheten inte går förlorad kommer vi att engagera en landskapsarkitekt för behandling av A)
och B) ovan. Vad gäller C) och D) kommer åtgärder att vidtagas löpande. Mer detaljerad information kommer att
lämnas av Trädgårdsgruppen under våren.

VILL DU HYRA FÖRENINGENS LÄGENHET?

För planeringens skull vill vi återigen påminna Dig, om Du vill boka lägenheten för besökare, att Du gör det i god
tid. Kontakta vicevärden Rolf Stanley tel. 85 41 65. Kostnad 200 kr per dygn inklusive parkeringsplats.

VICEVÄRDEN INFORMERAR.

Har inte så mycket att säga. Grovsoprummet i 175:an fungerar bra nu. Det skall Ni ha beröm för. Vi har tänkt att
börja med fastighetsnära källsortering. Sopavgiften har blivit en dyr utgift för oss. Om det är någon som vill vara



med och utforma och planera källsorteringen så går det bra att höra av sig till mig.

Sandupptagning kommer att ske innan april månads utgång. Intill dess vill jag vädja till er att inte sopa upp grus
och sand i rabatterna då detta ser skräpigt ut och inte heller är särskilt bra för växterna!

Sommarvattnet kommer att sättas på under månadsskiftet april - maj.

Det har kommit en klagomål på dem som hyr lägenheten att föregående gäst inte städat ordentligt. Försök att
städa efter Er. Om ni kommer in och märker att lägenheten inte är städad, ring då mig omgående på min mobil,
070-624 82 58, och påtala detta.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen


