Styrelsen har ordet
HEJ! Nu är sommaren äntligen här,utan tvivel en annorlunda sommar detta
år 2020 med covid-19 viruset som härjar. Vi har gått igenom månader av
begränsningar och regler att följa för att minska smittspridning och värna om
vår egen och andras hälsa. Denna situation kommer säkert att fortgå under en
lång tid framöver.
Årsstämman,26 maj 2020,blev också speciell. För att undvika oönskad
folksamling utarbetade styrelsen möjligheten att deltaga via poströstning.
Blanketter delades ut till alla röstberättigade,135 hushåll. Inkommna poströster,
röster av fysiskt närvarnde röstberättigade blev sammanlagt endast 35(!).
Ett deltagarantal värt att begrunda.
Planeringen inför bytet av fiberutrustning,uppgradering av switchar planeras till
den 2020-09-02, det är detta datum de boende kommer att märka Telias närvaro.
Det kan förekomma störningar,avbrott under hela denna dag. Styrelsen kommer
att informera vidare.
Styrelsen utförde den årliga yttre besiktningen,2020-06-09 och kunde konstatera
att ytterst få och enklare åtgärder krävs.
Ännu en gång känner sig styrelsen tvingad att understryka vikten av ett korrekt
användande av Gullvivans stora röda container. Det slängs mycket material som
med lätthet kan slängas i kommunens containar, utan kostnad för föreningen.
Föreningen har höga kostnader när Gullvivans container skall tömmas och i
allas intresse ber vi de boende att överväga var sakerna slängs och att föredraga
kommunens containrar.
Den lilla oansenliga blomman Hällebräckan har slagit ut, inte i den mängd det
hoppats på. Planen är att så ännu en gång.

Styrelsen önskar er alla en fin sommar med mycket sol och värme!

styrelsen-gullvivan@telia.com

Rapport från Vicevärd/Fastighetsskötare
Ja då är sommaren här vilket dom flesta uppskattar hoppas jag och med det så
brukar det ju även komma lite hantverkare hit till Gullvivan, så även i år.
Linus Englunds Måleri ska tvätta och måla all lekplatsutrustning som finns på
området och det är ju på fyra ställen (gårdar). Han börjar efter semestern vilket
blir någon gång i Augusti.
Snickarna (AGOBRA) fortsätter att byta panel på förråden och det blir fem hus
även i år. Hällbacksvägen 65 – 104 är det panel beställt för. Tyvärr så har det
dragit ut på tiden så dom beräknas börja efter semestern ca V 33. Jag kommer ut
med lappar till er som är berörda någon vecka innan. Panelen kommer att förvaras
mellan garage 12 och 13. Hoppas ni står ut med det ni som bor i närheten.
Samuelssons måleri målar förråden även i år och dom har två hus att börja med
sedan förra året då dom inte hann pga. att det blev för sent på året (för kallt).
Förråden Hällbacksvägen 49 – 64 beräknas målas före semestern och jag kommer
ut med lappar i brevlådan till er som är berörda någon dag innan dom kommer.
Tänk på att förråden och en del brevlådor måste låsas upp.
Tujorna vid Hällbacksvägen 7 och 8 verkar ta sig och det beror nog på att det inte
är så blött i marken sedan kommunen lagat en vattenläcka i närheten.
Det kommer sommarjobbare även i år. Nu är Alma Molin och Nora Johansson
igång och sommarjobbar hos oss, V25 och 26. I år har jag tryckt ihop veckorna
lite så V 26 och 27 kommer Melker Zakrisson, Kim Kenming och Hannes Klint
att sommarjobba. Det blir som förra året, måla staket och rensa ogräs mm.
Deponi lådorna i soprummen är nu borta. Dom boende hänvisas att slänga deponi
till återbruket. Hoppas alla kan sköta sig med denna nya deponi hantering.
Jag kommer att ha semester V29, 30, 32 och 33.
Jag planerar att klippa gräs V31, kanske jag inte jobbar hela den veckan.
Hoppas ni får vara friska i dessa corona tider och trevlig sommar på er.
/Christer

exp.gullvivan@telia.com
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