JAKTBLADET
December 2016
Budget 2017

Nu är budgeten klar inför kommande år. Det vi
redan nu vet och kan informera om är att det inte
kommer att bli några avgiftshöjningar för 2017. Vi
kommer även att fortsätt upprustning av gårdarna.

Sophantering i jul

Alltid lika rolig punkt. Nu inför jul vill vi slå ett
slag för SÖRAB. För att slippa överfyllda kärl i
våra soprum ber vi alla som har möjlighet att åka
till återvinningsstationen som tar emot ditt
julklappspapper och förpackningar.

Släpvagnen

Föreningen har en släpvagn med galler som alla
medlemmar kan låna gratis. Deposition 500 kr
lämnas kontant vid utlämning och återfås om ingen
skada skett.
För att boka släpvagnen RING I FÖRVÄG:
Ernst: 073-241 60 93

Styrelsemöten

Nästa möte är den 21:a januari, Tänk på att ärenden
måste lämnas in senast en vecka innan ett
styrelsemöte för att styrelsen ska hinna behandla
dem.

Parkering över jul och nyår

Tidigare år har vi på Jaktvägen haft fri parkering
över jul och nyår. Eftersom vi har platsbrist för
våra bilar och fri parkering lockar utomstående att
parkera i vårt område har styrelsen beslutat att ta
betalt i år.

Ingen parkering på gårdarna

Det är dock tillåtet att, under största försiktighet,
köra in på gårdarna men endast för i- och
urlastning. Bilen får då stå uppställd max 10 min
(max 5 min utan uppsyn).

och
Gott Nytt År
önskar vi i styrelsen!

Styrelseförändring

Under hösten har det skett förändringar i styrelsen.
På egen begäran har Daniel och Tobias Blom
avsagt sina styrelseuppdrag. Jan Berglund har
flyttat från föreningen och därmed även gått ur
styrelsen. Vi har därför kallat in suppleanterna
Maria Fälth och Caroline Sjölund som gått in som
tjänstgörande suppleanter.

Rastning av hundar

För allas trevnad, rasta din hund utanför våra
gårdar och utanför vårt bostadsområde. Det som
göms i snö kommer fram i tö.

Kom ihåg att släcka ljusen!
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