Föreningsmeddelande 2/2015

Informationsblad till alla fastigheter i kv Budkavlen och Bystämman
Detta informationsblad delas ut till samtliga fastigheter i kvarteren Budkavlen och
Bystämman (medlemmar i Bystämmans samfällighetsförening) samt publiceras på
föreningens hemsida www.ellagard.se
Reparation av väggpanel på garagen
Det visade sig vara mer att tänka på än vad vi i först hade förutsett. Det, och föreningens
ekonomi, gör att vi kommer att skjuta på åtgärder till nästa år.
Belysningsnätet i området
Belysningsnätet är under uppgradering. De nya LED-lamporna kommer att ge färre
störningar och en bättre ljusbild. Man måste komma ihåg att det vit ljuset kan se ut att vara
sämre än det tidigare gula men så är i praktiken inte fallet.
Vägarna inom området parallellt med Ellagårdsvägen samt vägen utanför E 31-39
Detta är gång- och cykelvägar, inga bilvägar och inte heller parkeringsplatser! Får vi vänligen
be er att respektera det. Måste ni köra in är det krypfart som gäller. Sker det ingen bättring
kan vi tvingas ställa ut s k betonggrisar för att förhindra genomfart.
Årsstämman
Årsstämman genomfördes 20 maj i föreningsgården. Balnd det viktigaste var
- Vi fattade beslut om att tills vidare köra vidare med det nuvarande kopparkabelnätet
för TV. Styrelsen kommer i närtid att sluta ett nytt avtal med ComHem
- Styrelsens förslag om övergång till kalenderår som verksamhetsår bifölls
- Styrelsens förslag till budget för 2015/16, förslag till arvoden, förslag till
samfällighetsavgift och förslag till debiteringslängd bifölls av stämman.
- Helén Mellgren och Hans Olofsson inträdde som styrelsesuppleanter efter Torun
Lindholm och Katarina Siegbahn, vilka båda avböjde omval. Valberedningens förslag
till revsiorer och revisorsuppleanter bifölls av stämman.
- Vi fick inte ihop någon komplett valberedning. Willy Wagner kvarstannar ett år till
men han ska ha två kamrater. Vi efterlyser medlemmar som kan åta sig detta
uppdrag. Det är lite arbete under våren men i övrigt är det inte belastande. Tag
kontakt med ordföranden (Mats, tel 070-733 04 80). Det är angeläget!

Asfaltering av parkeringsplats 2 och 3
Med start den 8 juni kommer asfaltering att ske.
Parkering är då ej tillåten under tiden som detta sker. Använd andra parkeringar.
Det kan under denna tid vara svårt att komma åt ert garage för att det kommer att schaktas
bort ytlager framför portarna.
Vi ber er på de andra parkeringarna att köra in sina bilar så att alla kan få plats.
Nytt roteombud i Rote 2
Laila Wagner (E 48) har lovat åta sig uppgiften som roteombud för rote 2. Du hälsas varmt
välkommen i uppdraget
Trädgårdsavfall
Vi vill påminna om att om du önskar få hämtning av trädgårdsavfall måste du beställa
hämtnngen själv hos RagnSells. Det ska vara förpackat i papperssäckar. Jord och sten får inte
lämnas i säckarna!
30 km/tim
Det är hastighetsbegränsning 30 km/tim på Ellagårdsvägen. Var vänliga respektera detta!
Så får vi, från styrelsen, önska alla medlemmar en riktigt fin sommar!

Mats Söderberg
Ordförande i Bystämmans
Samfällighetsförening

