Slagverkets Samfällighetsförening

INFORMATION FRÅN STYRELSEN TILL MEDLEMMARNA

Vad är på gång:
Asfaltering
Under hösten kommer en del asfalteringsarbeten att ske. Anbud har infordrats från tre
leverantörer och styrelsen har antagit anbud från Asfaltgruppen.
Asfaltering kommer att ske av stora nedfarten och en del skador ska även åtgärdas på några
andra ställen. Nedfarten kommer att bräddas en aning då det blir stora skador på
gräsmattorna vid bilmöten etc.

Sophantering/sortering
Styrelsen ser kontinuerligt över Samfällighetens kostnader och nu har sophanteringen
hamnat i focus. Vi kan spara ca 100 tkr per år genom att sortera matavfallet för sig och
brännbart för sig. Vi beräknar att de sopkärl som finns räcker till med vissa mindre
justeringar. Vid ASG 86, där vi redan idag har problem, kommer den tråkiga rabatten ovanför
garaget att tas bort för att lämna plats för fler kärl. Utökningen av ytan sker i samband med
asfalteringen.
Troligtvis kommer vi inte igång med sorteringen förrän runt årsskiftet. Mer information
gällande detta kommer så småningom.
När vi ändå pratar sophantering vill styrelsen åter igen uppmana medlemmarna att inte
slänga kartonger, ölflak, tidningar, byggavfall i sopkärlen. Detta ska antingen lämnas till
Returpunkten eller vid andra återvinningsstationer (bl a finns en på ICA Kvantum).

Att jobba med under hösten
Parkeringssituationen/Bilar på våra matargator
Styrelsen kommer under hösten att bl.a. arbeta med parkeringssituationen i området. Vad
kan vi göra för att besökare/boende i grannföreningen eller på Karl Wards gata inte ska
parkera på våra platser? Styrelsen har för avsikt att bjuda in ett parkeringsbolag till ett
styrelsemöte som förhoppningsvis kan ge oss lite idéer. A och O är dock att vi använder
garagen för biluppställning och att alla ställer in sin bil i garaget.
Ett annat problem är bilkörning och parkering på våra småvägar. Det är inte tillåtet att köra
in bilen om man inte har större bagage att lämna av eller att packa in i bilen. Låt inte
latheten bedra visheten, tänk på barnen, ingen vill vara orsak till en olycka där ett barn är
inblandat.

Övrig information
Skräpigt i området
Som ni vet så köper vi inte tjänsten ”plocka skräp”, därför är det viktigt att vi tillsammans
håller snyggt i området. Idag har vi allt för mycket skräp såsom tomma cigarettpaket, fimpar,
urdruckna McDonalds muggar och påsar och inte minst slängs en massa returburkar i våra
rabatter eller på våra gångvägar. Kanske kan du till och med plocka upp lite skräp och kasta i
soporna när du går förbi.
Ett fint, rent och snyggt område gör att våra hus får fina vitsord av både mäklare och andra
intressenter.

Papperskorg vid stora lekplatsen
I ett försök att hålla sandlådan fri från papper och annat skräp sattes en papperskorg upp för
detta ändamål. Någon eller några tycks tro att den var uppsatt för att lägga ”hundbajspåsar”
i, vilket naturligtvis var helt fel ändamål. Det har varit mycket otrevlig lukt från den överfulla
papperskorgen (speciellt denna varma sommar) den är nu tömd av en medlem och styrelsen
har på sammanträde beslutat att inte sätta upp den tills vidare.
Hemsida
Ni vet väl att Samfälligheten har en egen hemsida: www.kv-slagverket.se, där finns allt från
ordningsregler till stadgar, datum för höst/vår städning, blankett som ska användas vid
försäljning av hus, vilka som sitter i styrelsen mm.
Vill passa på att påminna om att städdagen är den 20 oktober.

Styrelsen vill passa på att rikta ett stort tack till de medlemmar som
frivilligt ser om vårt område (vattning, ogräsrensning och diverse
annat). Detta minskar våra kostnader då vi annars måste köpa dessa
tjänster. Ett Stort Tack till er!
Det var en hel del information från styrelsen men också en del tänkvärt för oss alla att ta till
oss för allas trevnad och för att hålla vår samfällighet i gott skick.
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