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Ordinarie föreningsstämma
Som vi skrev tidigare går det inte att med säkerhet
spika stämmodatum helt. Men allt talar fortfarande
för att det blir på kvällen onsdag 17:e maj.

Utemiljön
Söndagen 26/3 var det en samling för att samtala
om utemiljön. Tack till alla som deltog. Nedan
följer en rapport om något av det som togs upp:

Den formella kallelsen kommer ut senast 2 veckor
innan stämman. Dubbelkolla då så det verkligen
blivit det datum som vi nu hoppas på.

Öppningsbara bommarna/grindarna samtalades
det om. Syftet med planen att montera dem var
att minska biltrafiken på gården, samtidigt som
möjligheten fortfarande skulle finnas kvar att köra
in vid exempelvis hämtning/lämning av någon som
har svårt att ta sig ut till parkeringen, eller vid
transport av tunga saker o.s.v. Men det kom så
pass många synpunkter på förslaget, att styrelsen
valde att inte gå vidare med planerna nu.

Vi vill åter uppmana alla att verkligen tänka
igenom möjligheten att för en period finnas med i
styrelsen och arbeta för vår förening. Inledningsvis
exempelvis som suppleant. Suppleanterna brukar
vara med på mötena, men ansvaret blir inte lika
omfattande och det kan ses som en upplärningoch inkörningsperiod. Ingen av oss är experter,
men vi hjälps åt på ett bra sätt.
Styrelsen försöker aktivt blicka framåt nu. Allt är
inte helt löst kring den problematik som tidigare
varit, men det ligger helt på juristernas bord nu
och styrelsen har åter fått lite arbetsro. Ett mycket
bättre läge att kliva in i ett styrelsearbete än vad
det varit tidigare. Passa på, för din och alla andras
skull!
Självklart är det stämman som väljer
styrelseledamöterna, men har du tankar på det så
hör gärna av dig till styrelsen redan nu. Så hinner
vi prata igenom vad det kan innebära och hur det
fungerar. Så är alla förberedda till stämman.
Motioner
Det börjar bli ont om tid för att lämna in motioner.
Vi har inte något exakt sista datum som gäller
men lämna in eventuella motioner omgående.
Annars kommer de inte hinna behandlas och tas
upp på stämman.
Är du osäker på hur motioner formuleras så finns
en hjälptext under ”senaste nytt” på hemsidan.
Kolla där eller kontakta styrelsen.
Städdag
I år blir det ett litet avsteg från vanan att ha
vårstädningen sista söndagen i april. Det blir
istället: söndag 23:e april. 10-13.
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Däremot kvarstår planen att lägga ut farthinder. En
variant kommer förmodligen testas inom kort i
backen ner mot port 10, från soprummen.
En grupp bildades som kommer ta fram förslag
kring hur grillplats m.m. kan förnyas och
förbättras. Mer info kommer.
Förslag på att anlita en störningsjour kom upp på
samlingen. Det utreds nu av styrelsen.
Styrelsen informerade om att arbete pågår med att
se över möjligheter att ta bort tvättställningen på
baksidan av port 10 och skapa parkeringsplatser
där istället. Kön till parkeringsplatser är nu lång.
Ett annat förslag som kom upp genomförs direkt:
Har man en parkeringsplats som inte kommer
användas under en period, så tillåts man att hyra
ut den i andrahand till någon annan boende i
föreningen. En sida skapas på hemsidan där vi har
en lista på de som är intresserade av att hyra
parkeringsplats tillfälligt i andrahand. Den som vill
hyra ut kan då lätt kontakta dem som finns på
listan. Möjligheten finns då även att hjälpa sina
grannar, som ännu inte kommit fram i p-platskön,
genom att låna ut sin parkeringsplats till någon på
listan om man är bortrest några dagar. Kontakta
styrelsen om du är intresserad av att hyra/låna
parkeringsplats och vill stå med på listan.
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