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SAMFÄLLIGHETSNYTT
Vårstädningen
Tack till alla som gjorde vårt
område fint på städdagen! Era
insatser är guld värda. För dem
som inte var med då finns nya
chanser i sommar då en hel
del målningsarbete återstår.
Kontakta styrelsen om du kan
ställa upp!

Gräsklippningen
Det är husen 86 till 105 som
ansvarar för att gräset blir
klippt på allmänna ytor i
sommar. Föreningen har nu
köpt in ytterligare en klippare,
som är väldigt lättstartad och
lättdriven.

Lekplatserna
Sanden är nyligen bytt i alla
sandlådor.

Farthinder
På många medlemmars önskan
har fler gupp lagts ut på våra
”bilfria” vägar för att på det
sättet förmå bilister att hålla
farten nere.
Har du problem med guppen,
hjälper det att sänka farten.

Blomlådorna
Titta gärna till blommorna i
lådorna i sommar och släng på
dem lite vatten vid behov så att
de inte törstar ihjäl.

Vattenavläsning
Vi har nu gjort vår första avläsning av de nya vattenmätarna.
Vi har fortfarande en diﬀerens mellan kommunens elva
mätare och våra 82 individuella. Men vi kommer att veta mer
efter nästa mätning, då de nya mätarna varit i gång en hel
mätperiod.

Våra bilar
Några medlemmar vill att föreningen tar i med hårdare tag för
att bringa reda i parkeringsfrågan. De föreslår att vi inför ett
system med P-bolag som lappar bilar utan synligt tillstånd.
Alternativet till P-bolag är det system vi har i dag med en lista
på hemsidan med alla bilar som hör hemma på området.
Tyvärr glömmer många att meddela att de sålt eller köpt en
bil. När styrelsen nyligen skickade ut en fråga till alla, och
därefter en påminnelse, kom svar från kanske hälften. Resten
måste tjatas på ytterligare och ändå har inte alla svarat. I den
situationen blir en lista näst intill meningslös.
Alternativet, att anlita ett P-bolag, kommer därmed allt
närmare. Det skulle hindra obehöriga att parkera hos oss. En
annan fördel vore att medlemmar skulle tvingas att alltid
använda sin carport- eller garageplats i stället för att ockupera
de fria platserna. De som har fler än två bilar skulle troligen
inte utan vidare kunna parkera alla sina bilar på området.
Av olika skäl använder inte alla sin garageplats. Erbjud i så fall
en annan boende att få låna eller hyra ditt garage!
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Lite sopigt
Vi vädjar till alla att stänga luckor
som ni ser står öppna på sopstationerna. Så slipper vi få fåglar
och råttor i tunnorna. Två luckor
på skåpen vid vändplanen går
inte att stänga ordentligt just nu.
SRV har lovat att laga dem inom
kort. Kom ihåg att ”sopgubbarna”
inte tar med sig sådant som
placeras bredvid tunnorna. Om
det försvinner är det vanligtvis
”någon annan” som förbarmat sig
över det.

Nya medlemmar
Anna Karlsson och Johannes
Lund välkomnas till hus 75.
Hamilikar Rahawi och Jumana
Moussa är välkomna till hus 112.
Vi välkomnar också Therese och
Rasmus Andersson Wiberg som
flyttar in i hus 125.
I hus 129 är Lizette och Jonas
Tunviken nya hyresgäster.
Vi hoppas ni kommer att trivas
hos oss! Och vi önskar de
medlemmar som lämnar oss
lycka till i sina nya boenden.
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Bilar får inte laddas i garage eller carport!
Årsstämman beslutade att tillstyrka en motion om att utreda
frågan om laddning av bilar på området. Innan vi kommit
fram till hur föreningen ska kunna erbjuda laddning, får bilar
absolut inte laddas på området.
Om det skulle börja brinna i vår förenings garage eller carport
på grund av laddning i uttaget för motorvärmare så tittar vårt
försäkringsbolag på om detta har skett med föreningens
godkännande/vetskap eller om medlemmen har gjort det på
eget bevåg. Har föreningen godkänt laddningen och detta är
underdimensionerat, kan det finnas risk att föreningen blir
skadeståndsskyldig gentemot medlemmars egendom. Därför
vill styrelsen än en gång vara helt glasklar med att det är förbjudet i
dag att ladda bilar på området!

Sommartider är grannsamverkanstider
Styrelsen vill påminna om att det under semestertider är
särskilt viktigt att grannsamverka. Till skillnad från förra året
kan vi glädjas åt att antalet bostadsinbrott i vårt polisområde
sjunkit under hela våren - under april var det inte ett enda
bostadsinbrott eller försök till inbrott i Salems kommun.
Polisen tror att en viktig orsak är pandemin med mer
hemarbete, men också att vi har en väl fungerande
grannsamverkan!

Styrelsen önskar
alla medlemmar
en riktigt glad och
fin sommar!

Bild ovan: Vackert blommande buske på Fjärilstigen 82, juni 2021
Bild på sid 1: Tulpan mitt i ogräset på Fjärilstigen 67, juni 2021
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