Nummer 8 - sep 2022

Bra att veta!
Hjärtstartare finns på
baksidan av servicehuset
vid torget Nyponstigen!

Information från styrelsen till alla medlemmar
Synpunkter och frågor till oss ska ni i första hand mejla in och det går även att
skriftligen lägga detta i brevlådan som nu finns utanför entrén till
gemensamhetslokalen. Vi svarar inte på facebook.
Kontaktuppgifter hittar ni på hemsidan, www.gränsta.se under Kontakt &
Hitta och på anslagstavlan.
Information från höstmötet
Arrendeavgiften höjs med cirka 30 kronor/medlem beroende på tomtstorlek.
Styrelsen föreslog en påminnelseavgift om 300 kronor till medlemmar som inte
betalar årsavgiften.
Höstmötet beslutade att påminnelseavgiften höjs till 500 kronor till
medlemmar som inte betalar årsavgiften i tid. Påminnelseavgiften debiteras
året efter.
Underhållsplan
Styrelsen kommer att diskutera vad som behöver ses över.
Servicehusen och föreningshuset är prioriterade.
Trivselgruppen:
Malin Engström, Malvastigen 11
Anna Jonsson, Myntastigen 22
Jenny Jonsson, Malvastigen 5
Erica Owusu, Malvastigen 12

nyval
nyval
nyval
nyval

Ledamöter i boulekommittén:
Agne Andersson, Ljungstigen 24
Jonas Eklund, Nyponstigen 16

omval
omval

Gräsklippare:
Vincent Engström, Malvastigen 11
Robin Jönsson, Malvastigen 12
Tom Mikan, Malvastigen 18
Peråke Vikerborn, Myntastigen 8

omval
nyval
omval
omval

Vaktmästare
Mats Arnåsen, mats.arnasen@hotmail.com, 070-151 03 16 (fyllnadsval)
Tommy Berg, tommyjohansson1@gmail.com, 070-542 46 57 (fyllnadsval)
Sune Holm, sune47.holm@hotmail.se, 070-775 43 08 (kvarstående)
Nya medlemmar under september månad
Dahliastigen 2
Gullvivestigen 7
Välkomna!
Medlemsfrågor
Uppdaterad medlemslista efterlyses a medlemmar. Detta för att kunna komma
i kontakt med stugägaren om man ser något misstänkt.
Tyvärr är det inte tillåtet att skicka ut medlemslistor enligt GDPR lagen.
Medlemmarna uppmanas att skapa en grannsamverkan på sin gata för att se
över stugorna nu när mörkret faller på och man har flyttat hem.
Fri sikt i vägkorsningar
Viktigt att se till att ansa häckar/buskar/träd som skymmer sikten vid
vägkorsningar. Västerås Stad har fått in anmälan från en kolonist och om inte
detta åtgärdas så utgår vite till fyra medlemmar i den anmälda vägkorsningen.
Se bilaga.
Servicehusen
Vi behöver en ny städare till våra servicehus till nästa säsong. Är du intresserad
hör av dig till styrelsen senast sista oktober. Ersättning utgår för städuppdraget.
Bra information hittar du även på vår hemsida som Peråke Vikerborn är
redaktör för www.gränsta.se
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