SLAGVERKETS SAMFÄLLIGHET
Information till våra medlemmar
Det tog lite tid, pga. coronapandemin, att få till en stämma och därmed en ny styrelse men
skam det som ger sig, i juni hade vi äntligen stämma där medlemmarna kunde ”poströsta”
eller komma till vår stämma som hölls utomhus. Där valdes en styrelse som efter sommaren
nu börjat arbeta. Vilka som sitter i styrelsen kan du läsa om på vår hemsida.

Höststädning
Trots att vi fortfarande har pandemin hängande över oss har vi beslutat att ha en höststädning.
Det är naturligtvis så att om man känner att man vill vara försiktig så får man avvakta och
hoppas att man kan vara med på vårstädningen.
Städdagen är den 24 oktober 2020. Samling klockan 09.00 hos respektive kontaktman.
Vem som är din kontaktman ser du på vår hemsida.

Expeditionstid för medlemmar
Styrelsen har beslutat att på prov ha en expeditionstid i vår lokal på Axel Swartlings gata 220
varannan måndag, jämna veckor, mellan klockan 18.30 – 19.30. Då kan du ställa frågor och få
svar på frågor och undringar.
Vi startar upp med öppettiden den 14 september 2020!

Husförsäljning
När du säljer ditt hus är det viktigt att du fyller i den flyttblankett du hittar på hemsidan med
adress www.kv-slagverket.se/Övriga dokument/Ägarbyte och överlåtelseblankett 33303
samma blankett finns också på Mäklarsidan/Ägarbyte och överlåtelseblankett. När du fyllt i
blanketten lägger du den i föreningens brevlåda Asg 220 eller mailar den till info@kvslagverket.se. Det är viktigt att blanketten fylls i så snart försäljningen är klar men absolut
innan av- eller inflyttning.
Det är viktigt att aldrig betala en faktura med en annan persons namn på fakturan.

Häckar
Flera medlemmar har buskar/häckar som sticker ut i gatorna. Vi vädjar till er att klippa in
dessa så att ni håller grönskan inom er tomtgräns. Tänk på att det är viktigt med sikten så att
det inte händer en olycka och att alla skall kunna utnyttja gångar och gator i samfälligheten.

Försäljning av gräsklippare
Föreningen har några gräsklippare kvar sedan den tid då medlemmarna själva skötte området.
Vi har nu en entreprenör som gör det jobbet varför styrelsen har beslutat avyttra klipparna.
Först kommer erbjudandet att gå till medlemmarna innan annan eventuell försäljning sker.
Var uppmärksamma på hemsidan där kommer vi att lägga ut allt ni behöver veta för ett
eventuellt köp.

Garagebesiktning
I våras gjordes en garagebesiktning av styrelsen i samtliga garage. Glädjande nog var det,
med bara några få undantag, jättefint i garagen. Vi tackar för att ni håller god ordning i
föreningens garage.

Parkering
Som ni säkert sett har ni nu fått nya p-kort som gäller från och med 1 september 2020. Glöm
inte byta ut korten ni har sittande i bilen. Vi vädjar fortsatt till alla medlemmar att sätta in era
bilar i garaget för att vi skall få så många p-platser som möjligt till medlemmar och
besökande.
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Under hösten kommer vi att snygga upp i storgaraget dels genom att byta ut all
belysning till ledbelysning, det sparar både pengar och ger en bättre belysning, dels
kommer vi att snygga upp och måla trapphuset ner till garaget som är illa medfaret.
Vi fortsätter idogt vår undersökning för att se varför vi har så stora differenser mellan
föreningens huvudmätare och fastighetsmätarna som vi har i våra hus. Många styrelser
har arbetat med frågan men inte hittat vad som är orsaken och den här styrelsen
fortsätter i de undersökande spåren.
Vi arbetar också på att ta fram en ny hemsida, ett arbete som förhoppningsvis skall
vara klart till årsskiftet.

Så klart har vi en massa andra arbetsuppgifter också som kanske inte är så synliga. Just nu
arbetar vi med vår underhållsplan för 2021, arbetet med budgeten inför 2021, vårt skötselavtal
samt de värmeproblem som finns i några fastigheter och en hel del andra styrelseuppgifter. Vi
återkommer till er så snart vi har något att informera om.

Vi hoppas ni har tillfälle att vara med på höststädningen och hälsar er hjärtligt välkomna!

Med vänlig hälsning

Styrelsen
Slagverkets Samfällighetsförening

Hemsidan www.kv-slagverket.se
Du når oss alltid på vår mejl info@kv-slagverket.se.

