Medlemsblad 4-2021
Information från styrelsen till alla medlemmar
Synpunkter och frågor till oss kan ni mejla in och även skriftligen lägga i brevlådan som nu
finns utanför entrén till gemensamhetslokalen. Även upphittade saker kan läggas där.

- Problem att man inte får våra e-postmeddelanden. För vissa hamnar de i ”skräpposten”. Så
kontrollera alltid den. Om det hamnat där så flytta det till inkorgen.
Medlemmar godkände förslaget till styrelseledamöter. Vi tackar för ett fortsatt förtroende
från er.
- Rapport från årsmötet 2021 på inkomna synpunkter
Styrelsen kommer under vår/sommar justera balansräkningen så att den balanserar och
överensstämmer med resultaträkningen
Styrelsen kommer att undersöka frågan med utbyte av vägbelysningen.
Styrelsen meddelar att om man ska ha egensortering så blir kostnaden mycket högre
eftersom det kräver nya soptunnor.
Styrelsen meddelar att det inte är tillåtet att sätta upp bommar vid infarterna till området.
- Påminnelse om städdagen den 8 maj 10.00 och att det är allas ansvar att vi har en fin
utemiljö på området. Enligt våra stadgar ska medlemmar delta i arbetsuppgifter som är
gemensamma för föreningen. Se bilaga angående städdagen.
- Ett möte har genomförts med Vafab. Frågor kvarstår så ärendet fortsätter och Vafab
kommer inte i dagsläget att ändra taxan.
- Påminnelse att klippa häckarna och se över stakethöjden, viktigt för dig som bor vid
vägkorsningar. Får vara högst 80 cm i hörnen och sedan sträcka sig 2 meter åt sidorna med
samma höjd. Besiktning kommer att ske under maj månad av representanter från styrelsen.
- När det är dags för försäljning ska styrelsen informeras och ny köpare ska godkännas av
styrelsen. Nya blanketter gällande ansökan om utträde/medlemskap i föreningen finns nu på
hemsidan www.gränsta.se. Skickas ifyllda till Kerstin Svenson, kerstin.svenson@gmail.com
- Faktura för poolvatten bifogas detta medlemsblad. Tack till alla medlemmar som är ärliga
och betalar tankning av poolen! Tyvärr har vi även medlemmar som inte gör det. Avgiften är

mer eller mindre självkostnadspris och om vi ska kunna fortsätta med det måste självklart
alla som använder vårt gemensamma vatten för poolen betala för det. Om du av någon
anledning glömde att betala för föregående år kan du göra det nu i efterskott. Pris: 2 öre per
liter vatten.
- Det är inte tillåtet att slänga trädgårdsavfall på andra sidan Tidövägen!
Bra information hittar du även på vår hemsida som Peråke Vikerborn är redaktör för
www.gränsta.se
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