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Informationskväll

Sopor över jul och nyårshelgerna

Styrelsen höll en informationskväll för
medlemmarna den 28 november. På mötet
närvarade 13 medlemmar. Under mötet fördes
samtal kring;

Över helgerna behöver alla hjälpas åt med
ordningen i våra soprum. Det vill säga;
- ÖVERFYLL inte kärlen (avvakta eller åk själv
till återvinningscentralen)
- EXTRA viktigt att vika ihop förpackningarna.

Soprummen
Styrelsen presenterade utredningen kring den
framtida sophanteringen. De förslag som
presenterades var bl.a. renovering av befintliga
soprum, utplacering av kärlskåp i betong samt
nedgrävning av underjordsbehållare (molok).
Närvarande medlemmar och styrelse förordade
lösning med underjordsbehållare.

Parkering!
Respektera parkeringsförbudet som gäller för våra
gårdar samt att inte parkera så att gårdarnas infart
blockeras. Detta för att utryckningsfordon ska
kunna ta sig fram i nödsituationer.
Vid felparkeringar tveka inte att ringa och meddela
vårt parkeringsbolag Apcoa (0771 - 40 10 20)
Sopkärl lysrör/lampor ny plats
Framöver kommer kärl för lysrör/lampor endast
finnas i soprummet på gård G (Jaktvägen 123-146).
Släpvagnen

Molok

Kärlskåp

Styrelsens fortsatta arbete sker med inriktning på
en lösning med underjordsbehållare, både för
hushålls- och matavfall. Detta ska sedan föras in i
den ekonomiska planen för de kommande åren.
Underhållsplan
Styrelsen kommer tillsammans med vår förvaltare
ta fram en ny underhållsplan för det framtida
underhållet av våra fastigheter.
”en underhållsplan berättar om vilka framtida
underhållsåtgärder som finns och hur stora de är, vad det
kommer att kosta och hur lång tid det tar. Underhållsplanen
är ett levande dokument som ska uppdateras och revideras
efter behov för att på kort och lång sikt kunna avgöra vilka
kostnader föreningen har.”

Föreningen har en släpvagn som man kan få låna.
För att låna släpet kontakta Mattias Nyberg (070492 26 22). Släpet står numera vid gård E (JV 99122, de lila dörrarna) vilket gjort att ytterligare en
garageplats har kunnat hyras ut.
Styrelseförändring
En av styrelseledamöterna (Alexander Kärngard)
avgick på egen begäran under hösten.
Styrelsemöten
Nästa styrelsemöte är tisdag den 16:e januari.

Gårdsvärdar
Diskussion fördes kring eventuella gårdsvärdar.
Styrelsen jobbar vidare med innehållet.
Ändrad hyra föreningslokal/uthyrningslägenhet
Styrelsen har beslutat att höja hyran för
föreningslokalen/uthyrningslägenheten från och
med 1:a mars 2018. Den nya hyran kommer att bli
600 kr för första dygnet och därefter 200 kr per
dygn. Barnkalas kommer att kosta 300 kr.
Bostadsrättsföreningen Jaktvägen
Jaktvägen 1
194 66 Upplands Väsby

och
Gott Nytt År
önskar vi i styrelsen!
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