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Hej! 

 

Den 16 mars hade föreningen årsstämma. Det var 14 hushåll av totalt 68 som 

deltog. Vi tror att flera personer avstod från att delta på grund av 

rekommendationer för att undvika större samlingar. De fanns inga förslag för nya 

motioner. Vi ser det som att de åtgärder som har vidtagits under senare år samt 

initiativ som styrelsen tar under varje mandatperiod lett till flera positiva 

förändringar och att det för tillfället inte finns behov av några stora åtgärder eller 

investeringar.  

 

Vi vill passa på att tacka Måns Ejhed för hans aktiva medverkan i styrelsen. 

Samtidigt välkomnar vi Gustav Wägmark, BIG119 som ny medlem. 

 

Den här vårens städdag kommer att ske lite annorlunda än vanligt, med anledning 

av rådande omständigheter. Styrelsen återkommer med datum. 

  

Vi har idag den 20 april fått flera träd i vårt område beskurna i syfte att höja 

trädkronorna.  

Vid sidan av det håller vi själva i styrelsen på att beskära överhängande växtlighet 

vid våra gångvägar. Tyvärr så ser vi jättemycket skräp och cigarettfimpar i våra 

rabatter. Cigarettfimpar är giftiga och innehåller dessutom plast. Inte bra för våra 

växter, djur och barn! 

 

På tal om djur så har vi helt nyligen haft besök både av rådjur och grävling,  

det verkar även som att insekter också trivs hos oss. Om du suckar över ogräs så 

kan du glädja dig åt vad bi- och humlevänner säger;   

”maskrosor är mycket populära bland bin så låt dom gärna frodas i era 

gräsmattor, och klipp helst inte gräsmattan förrän de blommat ut” 

 

Vid en genomgång av våra ”brandgator” har vi på flera ställen sett att det är 

övervuxet och det måste åtgärdas. Möjligen behöver vi ta in hjälp för grävande av 

rötter och stubbar. Kika på din egen baksida och se om du kan röja själv. 

Gångarna som är mellan huslängornas baksida skall vara helt fria för 

framkomlighet av t.ex. räddningstjänst och ingenting får placeras där!  
 

En uppmaning till dig som parkerar på vårt parkeringsdäck är att vara rädd om 

din grannes bil. Det har tyvärr visat sig att vissa fått lackskador på sin bil för att 

någon som parkerat bredvid öppnat sin dörr lite vårdslöst. 

 



I förrådet saknas lövblåsen samt grästrimmern. De kan ha försvunnit vid inbrottet 

som vi hade, men titta gärna i gömmorna hemma om det bara glömts bort att 

återlämna. 

 

Vi välkomnar nya grannar i området och kommer att uppdatera 

medlemsmatrikeln. 

 

 Pågående projekt för styrelsen är bl.a. att byta ut sanden i våra två 

sandlådor.  

 Offert inväntas kring att korrigera i hörnet nedanför BIG171/181så att det 

blir bättre framkomlighet i den korsningen.  

 Offert inväntas även för plattorna som rest sig runt stora sandlådan.  

En del plattor har även spruckit. 

 Nummerskyltarna i området blir med jämna mellanrum påkörda av 

leveransbilar som kör in i området. Vi kommer utreda om det skall köpas in 

nya i annan modell. 

 

Uppdelning av ansvarsområden i den nya styrelsen är enligt nedan 

 Städdag     - Imran 

 Sopning, plogning, sandning - Magnus  

 Hemsidan    - Magnus 

 Sophantering   - Carina 

 El i området    - Gustav  

 Belysning garaget    - Gustav  

 Träd och Växter    - Carina & Mustafa  

 Vatten och Avlopp   - Jenny  

 Parkering och garage   - Leif  

 Matrikel     - Imran  

 Seraljen Nytt    - Imran 

 

 
 

Njut av våren och ta hand om varandra. 

 

Styrelsen 

 

 


