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Linköping den 4 juli 2019

Sommarhälsning 2019

Jag tänkte att jag skulle berätta lite om vad vi i styrelsen gjort efter
samfällighetsföreningens årsmöte i mars.

· Vi har haft tre styrelsesammanträden med världens bästa styrelse
· Vi har följt upp årsmötesbesluten och har en arbetsplan för olika frågor
· Ekonomin följer den budget som årsmötet beslutade om
· Städdagen i april var mycket välbesökt, det var fint väder och alla verkade vara

på gott humör. Korv och läsk gick åt som smör i solskenet!
· Vi har beslutat om att sopkärlen i sophuset tvättas varje vår
· Vi har påbörjat en utredning om laddningsbara elstolpar
· Vi har också beslutat om att undersöka möjligheten att låsa sophuset. Vi får titt

som tätt rapporter om att obehöriga slänger sopor där
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· Gräsklippningen fungerar bra.
Vi har hanterat frågor om incidenter i området, vägbulor etc

· På förekommen anledning vill vi påminna om rutiner för förvaring av
brandfarliga vätskor i hem och garage. Så om du känner dig osäker på vad som
gäller hänvisar vi till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
www.msb.se
Vi hänvisar också till Räddningstjänsten Östra Östergötland, Råd och
Anvisningar, https://www.rtog.se/foretag-organisationer/rad-och-anvisningar/

· Gruppavtalet med Com Hem för TV, bredband och telefoni, gäller till den 31 maj
2020. Vi har haft en träff med representant för Com Hem och ska fortsätta
samtalet och förhandlingar under hösten. Årsmötet 2020 kommer att få ta
ställning till en fortsättning gällande från den 1 juni 2020

Ni har alla i dagarna fått brev från Com Hem om att de tänkt gör hembesök under
den närmaste tiden. Det kommer dock inte att ske eftersom vi först måste vara
säkra på ett nytt gruppavtal

· Nästa skötselvecka är den 19 - 25 augusti

Så önskar vi er alla en skön och fin sommar!

Hälsningar
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