
Föreningens årsstämma flyttas fram till augusti!
Coronapandemin är inte över än, även om vissa lättnader verkar vara på gång. Därför har

styrelsen beslutat att skjuta fram stämman till augusti. Kallelse kommer i god tid innan.

Resultat från elbilsenkät
32 av 132 medlemmar har svarat: 17 medlemmar är mycket eller ganska intresserade av att
skaffa el- eller hybridbil (ca 50/50). 15 medlemmar är inte alls intresserade.

För  närvarande finns 2  hybridbilar  i  föreningen. Inom ca ett år finns det potential för
ytterligare 9 laddbara bilar och på lite längre sikt ytterligare runt 10. 20 medlemmar anser att
möjligheten till laddning i föreningen ökar intresse/sannolikhet för att skaffa laddbar bil.

Resultat från medlemsundersökning inför eventuellt garageportsbyte
68 av 132 medlemmar har svarat:
Ja - 43st (fördelningen ca 50/50 mellan manuell och elmanövrerad port)
Nej – 20st
Ingen åsikt – 5st

Övrig information och påminnelser:
Målningen av våra hus fortsätter med etapp 2, start i mitten av maj från hus 29 och upp
t o m hus 12.
Var och en ansvarar för målning av verandaräcken och trappor. Färg kan hämtas på
vicevärdstiden måndagar kl. 17.30-19.00 udda veckor.

Gårdsgrus levereras under V.21.  I år kommer det att placeras ut på 4 ställen, se
bilagan till K-märkt.

Se över hängrännor/stuprör/silar och rensa vid behov bort löv och kvistar.

Semesterstängt hos vicevärden och HSB v.28-31, så ärenden till vicevärd bör avklaras
innan dess för HSB har också semesterstängt under dessa veckor. Under semestern
kontaktar ni Vicevärden endast vid aktua ärenden så som vattenläcka, strömavbrott….

Trädgårdshäng och grillfester hägrar. För allas trivsel och säkerhet tar vi ansvar och tänker
på ljudnivå, brandrisker osv.

Sopsortering är många väldigt duktiga på! Till dig som ännu inte börjat, kommer här en
uppmaning om att göra slag i saken, så att vi kommer tillrätta med överfulla soptunnor på
vissa håll i området.

Ni som fått nya förråd och har lås som det är svårt att få in nyckeln i, smörj med låsolja
så blir det bra.

Trevlig sommar och välkommen på föreningsstämman i augusti!
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