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Vårbrev 2017
Välkommen du som är nyinflyttad i vårt område och vår samfällighetsförening. I vårbrevet
informerar vi om saker som kan vara värdefullt att känna till. Det gäller förstås också rutinerade
fastighetsägare i området. Nu när solen stiger högre för varje dag ökar möjligheten för
utevistelse och chanserna att ses över fastighetsgränserna ökar. Väl mött!
•

Den 21 feb samlades ca 30 personer på
Viksjöträffen för att delta i årsmötet. Dessa
personer representerade 24 fastigheter. Anna
Hammarsjö hälsades välkommen till styrelsen
och ersätter Ingmar Hansson som också
avtackades för sitt arbete. Som inledning på
mötet presenterade en representant för ComHem
ett förslag på nytt avtal för vår förening. Se
vidare nedan.

•

Ekonomin i föreningen är god och vi ser inte
några oväntade utgifter framför oss. Inbrottsförsöket i vårt gemensamma förråd gav oss
tyvärr en extra utgift på ca 10000 kr då dörren måste bytas. Vi inväntar nu leveransen av
dörren. Vårfakturan har delats ut till alla fastigheter. Betala senast den 30 april så att ingen
påminnelseavgift behöver påföras höstfakturan. Vårt bankgiro är 5622-6970.

•

Fartguppen som föreningen äger monterades inte förra året. Hör av er till styrelsen om ni
upplever problem med trafiken på någon av gångvägarna i vårt område och ni tror att
fartguppen skulle kunna avhjälpa detta.

•

Vårstädningen äger rum lördagen den 22 april kl. 10.00. Senaste åren har den varit
välbesökt så boka in den här dagen i ert kalendarium. Särskild kallelse kommer.

•

För närvarande pågar byte och renovering av vattenledningarna på Såningsvägen udda.
Det är kommunens del av nätet som åtgärdas. Även vår sida är nu på gång. Prel. sker
arbetet under v14 -v19. Information om det kommer efterhand.

•

När vi nu förhoppningsvis närmar oss en varm sommar så tänk på vilka sopor du har
liggande i ditt sopkärl. Rester från skaldjur och liknande kan lämpligtvis frysas in till den
dag då sopkärlet ska tömmas. För att minska antalet tömningar så tänk på att sopsortera så
mycket du kan och lämna på kommunens miljöstationer. Du vet väl att du också kan
beställa särskild tunna för biologiskt avfall från kommunen och därmed få en lägre
årsavgift för sophämtningen?
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•

Nya ComHem-avtalet innebär att alla fastigheter kommer att få en ny och bättre router.
(Din gamla router behöver inte återlämnas.) Dessutom får vi också en Tivobox som ger
oss möjlighet till inspelning m.m. Allt för samma kostnad som tidigare, dvs 285 kr/mån.
(Det är den avgiften som syns på vår- och höstfakturan och som du då betalar. )
Tänk efter om du har ett enskilt avtal med ComHem som du nu kanske inte behöver.
Risken finns annars att du betalar ”dubbel” avgift. Om du vill ändra ditt ev. avtal så
kontakta ComHem. Dyker det upp några problem i ComHems leverans till oss enligt
avtalet så kontakta Eigil Swahn på 070-752 24 24. Inför det nya avtalet som träder i kraft
1 juli kommer ComHem att informera oss ytterligare.

•

Vi vill återigen uppmana alla att parkera bilarna i garagen så långt det är möjligt. Detta för
att utnyttja alla befintliga parkeringsplatser optimalt. Parkering i vändplaner och utanför
fastigheter är heller inte tillåtet.

•

De fastigheter som berörs av brandgator uppmanas att se till att dessa är framkomliga och
inte växer igen eller blockeras på annat sätt. Om inte förr så är städdagarna bra tillfälle att
röja upp i dessa vid behov.

•

Hemsida: Arbetet med hemsidan fortskrider och beräknas avtäckas inom kort.
Facebookgrupp: Facebookgruppen är nu igång och går att hitta här:
https://www.facebook.com/groups/saningsvagens2a/ Det är givetvis frivilligt att vara
med. Det här är en s.k. sluten grupp där medlemmar har möjlighet att kommunicera med
varandra, dela med sig av information som kan vara av intresse för andra som bor i
området och enkelt kunna föra dialog med styrelsemedlemmar. Officiell kommunikation
från styrelsen sker dock alltid från hemsidan (www.2an.info) eller via nyhetsbreven.
Styrelsen går som vanligt också att nå via mail på styrelsen@2an.info

•

De två arbetsgrupperna (asfalteringsarbeten och laddning elbilar) som vi försökt bilda
har fortfarande få deltagare. Kontakta styrelsen om du är intresserad av att delta i någon
av dem.

•

Upplysningsvis vill vi också varna för fuskbyggare som dykt upp i vårt område. Anlita
inte någon som kommer och plingar på och vill ta ett jobb. Kolla upp firmor på t.ex.
www.brabyggare.se eller www.offerta.se

Hälsningar från styrelsen

Mikael Almvret
Richard Silver
Kennet Andersson
Kristoffer Strid
Kristina Persson
Anna Hammarsjö
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