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Hej i sensommaren
Så har då ytterligare en sommar passerat. Sen i maj och fram till början på augusti
har det nästan varit en enda lång dag. Varmt och torrt. Nu börjar dom gröna färgerna
på gräsmattorna återvända efter regn.
Hoppas att alla haft en skön sommar med mycket bad bl.a.
Det har inte hänt så mycket i vår stugby under denna period. Dock fick vi ett dystert
besked från skatteverket om en kraftfull höjning av fastighetsskatten på marken som
våra stugor står på. Detta innebär att vi måste ta ut denna extra kostnad av oss alla.
Inga kommer med mer info om detta.
Har ordet hänsyn tappat sin betydelse? När vi nu bor som vi gör så måste vi tänka på
hur vi upplever varandra. Vill be er att inte slänga framförallt glas i avsedda behållare
tidiga mornar och sena kvällar. Det upplevs som väldigt skrammel för närboende.
Släng inte efter klockan 22.00 och inte före klockan 08.00. Tack för hjälpen.
Ber er också läsa igenom ordningsreglerna igen och framförallt följa dom. Det har
förekommit laddning av elbilar inom området vilket inte är tillåtet. Föreningen äger
ingen egen parkeringsmark med ett undantag. Vi kommer att göra vad vi kan för att
kommunen skall sätta upp laddstolpar på sina p-platser.
Ber er att läsa brevet på hemsidan angående funktionsansvariga. Vi måste ta vara
på och visa uppskattning mot de personer som ställer upp ideellt för att stugbyn skall
fungera på ett bra sätt. Hur barnen leker och stojar på lekplatsen är ett
föräldraansvar och inte lekplatsansvariges. Likaså är det ett föräldraansvar att se till
så att barnen inte välter återvinningskärlen för att leta efter pantburkar och glas.
Hjälp oss att hålla området så rent och fint som möjligt. Låt det inte bli en
uppsamlingsplats för diverse campare, biltvättsanläggning eller dylikt. Vi håller på att
diskutera med HEM angående dom 986:- som var och en av oss betalar för att vi får
besöka ÅVC i Flygstaden 15 gånger. Åk dit med ditt eget skräp som inte hör hemma i
våra återvinningskärl eller hushållsavfallscontainrar. Betänk att vi inte har någon
vaktmästare som sköter detta åt dig. När jag ändå är inne på vår miljö så kan jag
upplysa om att dom gröna påsarna med matavfall sorteras ut vid tömning av våra
containrar och blir biogas.
Om vi hjälps åt alla att visa hänsyn till varandra och ställa upp och hålla ordning och
reda i vår stugby så kan vi åter se fram emot en strålande sommar i vår stugby.
Under hösten och vintern kommer vi att vidta vissa underhållsarbeten och planera för
dom motioner som vi antog på årsmötet.

Då önskar jag alla en fin höst och återkommer med mer info efterhand.
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