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Hej kära boende! 

Nu när hösten gjort sitt intåg så vill vi i styrelsen dela med oss av matnyttig information. 
 

 Tisdag den 17/10-17 mellan kl 09.00-16.00 så behöver vi bryta strömmen i Vår Gård 
för ett underhållsarbete. Det betyder att internet kommer vara nere/inte fungerande 
under den tiden. 
 

 Som många säkert hört så har vi haft problem med skadegörelse på vår nya lekplats. 
För att vi ska kunna gå vidare juridiskt så behöver vi hjälp av boende som kan ställa 
upp att vittna. Om ni bevittnar skadegörelse, känner igen den/de som utför 
skadegörelsen och är beredda att vittna om det, kontakta oss per mail. Föreningen är 
tacksam för all hjälp som vi kan få. 
 

 Alla ni ägare av våra underbara fyrbenta vänner av släktet Canis lupus familiaris med 
den svenska beteckningen hundar, tänk på att dess alltid måste hållas kopplade, att 
vi alltid måste plocka upp efter våra vänner och att det vi plockar upp alltid måste 
slängas i sopkorgen, inte i naturen. Tack för att ni tänker på detta så att alla kan 
fröjdas över våra fyrbenta vänners närvaro. 
 

 Vill ni lämna in en motion inför nästa års stämma så måste de vara oss tillhanda 
senast den 20/11-17. Motioner ska skrivas på papper och lämnas i styrelsen brevlåda 
vid Vår Gård. Observera att alla motioner måste vara märka med namnen på alla som 
står bakom motionen. Tänk också på endast medlemmar i föreningen har rätt att 
lämna in motioner till våran stämma.  
 

 Nu när snön snart kommer så vill påminna alla om att plocka in de möbler och 
prydnadssaker, grillar mm ni är rädda om. Föreningen ersätter inte egendom som går 
sönder till följd av ras från taken eller något som skadas till följd av vädrets makter. 
 

 Arbetet med passersystem, ny digital tvättstuga bokning och trygghetskameror 
fortgår. Vi planerar att passersystemet skall vara färdig installerat om ca en månad. 
Styrelsen kommer att skicka ut tider när boende kan möta styrelsen för att kvittera ut 
sina brickor. Det kommer att finas flera tillfällen för detta. Observera att när vi tar det 
nya passersystemet i drift så kom låsen att bytas till alla utrymmen med 
passersystem, som exempelvis tvättstugor, soprum, garage, bastu, vårgård, lekplats 
med flera. Så missa inte att hämta ut era brickor, vid något av de tillfällen som 
kommer att finas. Mer information om detta kommer lite senare i höst.  
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 Inom kort så kommer föreningen att åtgärda brister i våra garagenerfarter, det 
arbetet kommer innebära att garagen behöver stängas av i ca två dagar. Mer info om 
detta kommer att skickas ut till berörda inom kort. 
 

 Arbetet med byte av våra tak går vidare. Vi ligger före den lagda tidsplanen, vilket är 
roligt. Arbetet är klart på etapp 1, 2, 3, 4 och är nu mer än halvvägs in på etapp 5. 
Kvar är en del aav etapp 5, etapp 6 och 7. Arbetet planeras att fortgå så länge vädrets 
makter tillåter denna typ av utomhus arbeten. Vi hoppas att projektet blir helt färdigt 
under 2018.  
 

 Glöm inte våran föreningsstämma 2018-01-30, 19.00. Det är eran chans att göra er 
röst och vilja hörd, att bidra till och påverka arbetet i den förening som vi alla äger 
tillsammans.  
 

 Det har kommit till styrelsens kännedom att en del boende stjäl städredskap från 
våra tvättstugor. Om det fortsätter så kommer föreningen att sluta köpa in nytt. 

 

Ta hand om er i höstrusket så hörs vi i nästa infoblad. 

 

Mvh, Styrelsen. 
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