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Hej grannar!
Gården ligger i vinterskrud och det kommer nog dröja ett bra tag
innan växligheten i trädgården drar igång. I föreningen råder
dock full aktivitet och styrelsen förbereder bl.a. för årets stämma
och vårstädning.
Fastigheten – inpassering och dörröppning
Styrelsen fortsätter att arbeta med inpasseringssystemet och har
även beslutat att sätta automatiska dörröppnare på dörrarna till
innergården. Skälen till detta är dels att dörrarna ofta står
uppställda och släpper ut värme och dels att de slits när cyklar
och annat dras in och ut och dörrarna inte är helt öppna.
Styrelsen kommer också komma ut med information och hålla ett
”tagg-mingel” när det nya inpasseringssystemet börjar bli mer
färdigt.
Avfall
Kostnaderna för sophämtning har stigit kraftigt under 2017. Mot
denna bakgrund har styrelsen beslutat att glesa ut hämtningen
av kartonger (som var den dyraste sopfraktionen). Det är därför
viktigt att vi tänker på att platta ihop kartonger innan vi lägger
dem i kärlet. Vi kommer också testa att sortera allt glas i ett kärl
för att minska konstaderna för avfall.
Matavfallsinhämtningen – som är kostnadsfri - har rullat igång
ordentligt, vilket medfört att vi beställt ytterligare ett kärl samt fler
påsar. Mot bakgrund av att det flyter på bra (kärlen fylls snabbt!)
så kommer vi fortsätta med denna insamling

Granngodkännande vid balkongbygge
Styrelsen har utrett frågan om nuvarande modell med
granngodkännande vid balkongbygge. Styrelsens slutsats är att
nuvarande modell inte är förenlig med stadgarna, och styrelsen
kommer därför börja tillämpa en annan modell. I korthet går
denna ut på att styrelsen kommer lyfta balkongfrågor till
stämman för beslut.
Styrelsen kommer dela ett underlag (genomgång av nuvarande
ordning och skälen till förändring) till medlemmar för synpunkter.
Synpunkter mottas tacksamt per e-post till styrelsen senast den
3 april. Styrelsen kommer också finnas tillgänglig för att
muntligen svara på frågor och ta emot kortare synpunkter vid
postfacket måndagen den 26 mars från ca 18:00.
Årsstämma och vårstädning
Söndagen den 22 april är det dags för föreningens vårstädning
och årsstämma. Vi inleder på gården kl. 10.00 med städning.
Arbetsfördelning sker på gården. Efter städningen grillar vi korv
och avslutar sedan med stämma. Det kommer att finnas en
lastbil på plats för att transportera föreningens el-avfall och
trädgårdsavfall till återvinning. Föreningens medlemmar kan
även skicka med avfall till återvinning i mån av plats.
Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 1
april 2018. Kallelse till stämman kommer gå ut senast den 7 april
2018.
Nya medlemmar
Föreningen har den senaste tiden fått flera nya medlemmar. Vi
hälsar Joakim, Isabelle, Emelie, Jenny, José, Johan och Jonna
varmt välkomna till föreningen.
Vinterhälsningar från Johan, Fredrik, Moa, Hans-Ove, Mats, Claes och
Martin i styrelsen

