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Föreningsstämma och styrelse
Föreningen hade föreningsstämma den 30 maj och ni skulle redan ha
fått protokollet från stämman i era postfack men sekreteraren från HSB
har ännu inte fått fram det. Vid stämman valdes den första styrelsen
med boendemajoritet. I den förra styrelsen hade HSB Stockholm
majoriteten. Den utsedda valberedningen presenterade ett förslag till
styrelse, där utgångspunkten vara att samtliga hus skulle vara represen-
terade. Valberedningens förslag godkändes av stämman. Av de
nya styrelseledamöterna har samtliga utom Leif Larsson ingått i den
Samarbetskommitté, som utsågs vid stämman i oktober 2004, och
som fungerat som en ”skuggstyrelse”. Den nya styrelsen har inom sig
utsett ordförande, vice ordförande och sekreterare samt fastställt 
sammanträdesdagarna fram till nästa stämma. Styrelsen kommer att 
ha ett (kortare) styrelsemöte i månaden, vilket innebär att frågor som 
medlemmarna vill ha behandlade i styrelsen ska kunna handläggas 
relativt omgående.

Styrelsen  har följande sammansättning
Göran Klaesson          Ordförande             Winborgs väg 29
Elisabeth Antonsson   Vice ordförande      Winborgs väg 31
Ulf Erlingsjö                Sekreterare              Winborgs väg 39
Magnus Brandt           Ledamot                  Winborgs väg 39
Therese Detterfelt       Ledamot                  Winborgs väg 43 
Jan Olof Norén           Ledamot                  Winborgs väg 43
Leif Larsson                 Suppleant               Winborgs väg 33
Lotta Nordkvist           Suppleant                Winborgs väg 39
En representant           HSB Ledamot1
 
Onödiga kostnader
En del kostnader som föreningen (och vi som medlemmar) drabbas av
är onödiga och kan undvikas.
    Så tänk på att parkera så att sopbilen kan vända (utanför Winborgs
väg 43). Entreprenören kan inte hämta soporna om det står bilar fel-
parkerade och beställning av extra sophämtning, som vi varit tvungna
att göra, kostar en del. Förhoppningsvis är detta ett övergående problem 
och bör upphöra när beläggningsarbetena är klara.
    Undvik att ringa akutjouren vid fel om det går att vänta till den
ordinarie jourens kontorstid. Varje akututryckning kostar minst 1500 kr
och ofta mer. Om möjligt kolla med någon i styrelsen innan du ringer
akutjouren.

Regler och förbud
Styrelsen har diskuterat om vi ska ta fram ordnings/trivselregler för
föreningen. Vi har därvid varit i kontakt med övriga föreningar i området 
för att höra hur de gjort. Inte någon förening har några regler och
styrelsens uppfattning är att vi inte ska att sätta upp några regler om vi
kan undvika det. En förutsättning för att detta ska fungera är dock att vi
alla anstränger oss att visa hänsyn mot våra grannar och vara lika måna
om vår yttre miljö, som vi är om vår egen lägenhet. Alltså. Grilla med
omdöme. Gå inte i planteringarna. Plocka gärna upp skräp.

Bryggbåten
Vi var några glada entusiaster som trotsade regnet i tisdags och hjälpte
till att sjösätta Bryggbåten. Den ligger för tillfället förtöjd nedanför Win-
borgstorg (snett nedanför hörnet på vårt garage). Vi är elva glada båt-
fantaster som har gått in och finansierat denna. Det finns bokningslistor 
i 29:ans entré. För de som inte är delägare i båten, kan det eventuellt
finnas möjlighet att hyra båten. För mer information om detta kan ni
kontakta Therese Detterfelt på 070-675 51 05. Skepp ohoj!

Kräftskiva
Boka kalendern redan nu! Höstens party och bästa kräftfisket i Järla går
av stapel helgen 9-11 september. Vi håvar i burar gemensamt. Burar får
du låna, du håller med bete och ett trevligt humör. Vädret får de högre
makterna och SMHI svara för. Under helgen vittjar vi burarna och 
hoppas på en god fångst. Förra året fick vi upp över 100 kräftor, men 
då fiskade vi enbart under 1 dygn. Kräftskiva i föreningen ställer vi till 
med på lördag kväll 10 september. De som vill provsmaka sin egna får 
möjlighet till samkok på fredagen den 9:de. Mer information om Järla 
Strands kräftfiske och kräftskiva kommer i augusti. Håll utkik i porten 
och i din e-mail. Kontakta Elisabeth Antonsson i 29:an eller Therese 
Detterfelt i 43:an om du har frågor eller vill delta i förberedelserna.

Nedtagning av träd på kommunens mark vid parkvägen mot Kyrkviken
På styrelsemötet den 22 juni beslutades att föreningen skulle skriva
under ett trädfällningsavtal med Nacka kommun. Avtalet innebär att ett
antal träd som står på kommunens mark vid parkvägen mot Kyrkviken
skall få fällas. De aktuella träden är märkta med vitt plastband. Land-
skapsarkitekten på kommunen har godkänt vilka träd som får tas bort.
Avtalet om fällning av de aktuella träden är resultat av en framställan
från bostadsrättsinnehavare i 39:an- 43:an till kommunen om att ett 
antal träd bakom dessa portar skulle få gallras bort.
    Kostnaden för nedtagningen kommer att fördelas mellan de berörda
boende i 43:an och 41:an och kommer inte att belasta föreningen.
Detsamma gäller också framtida bekämpning av ev. rotskott m.m.
    Arbetet kommer att utföras fredagen den 15 juli. För att man ska
kunna transportera bort alla grenar etc. måste de tre närmaste parke-
ringsplatserna utanför 41:an och 43:an spärras av från kvällen den 14 
juli till. kl 17.00 den 15 juli. Vi hoppas att alla ska ha förståelse för den 
olägenhet som uppstår under denna dag.
    Har du frågor så kontakta gärna Jan Olof Norén i 43:an, 
tel 716 17 18 kvällstid.

Slutligen
Styrelsen vill önska alla en trevlig sommar och vi kan väl hoppas, 
dels att vädret blir lite bättre än det är just nu och dels att asfalterings-
arbetena blir klara före semestern, som utlovats.
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