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Årsmöte 2017

Kommer att avhållas på Bollegården den 13 mars kl 19:00. Eventuella motioner ska vara styrelsen
tillhanda senast fredagen den 3 februari. Lämnas till Gårdsrepresentant eller till ordförande.
Byte av tak
Det är flera som beställt byte av tak genom det erbjudande vi redovisade i förra Nyhetsbrevet. Eftersom
Kommunen kräver byggnadslov om man vill byta färg på pannorna har vi i förväg gått in till kommunen för
att efterfråga hur man ställer sig till detta. Att vi gjorde så beror på att vi inte vill att någon ska behöva
betala flera tusenlappar för ett bygglov som sedan avvisas. Tyvärr har Kommunen beslutat att inom vår
samfällighet får det endast finnas tegelröda takpannor och att man därför inte kommer att bevilja bygglov
för andra färger vid sidan av rött.

Viktigt för alla inför asfalteringen
Under april kommer atbetet avseende asfalteringen att påbörjas på Grupp 1 och 2. Själva
asfalteringen sker sedan i slutet av april. Det är viktigt att följande punkter följs av samtliga
fastigheter inom alla grupper. Detta arbete ska vara utfört senast den 15 april.
 Sopning och borttagning av flis ska vara utfört på Grupp 1 o 2 på gångbanor och parkeringar.
Grupp 4 och 5 ska sopa de gångbanor som gränsar till Grupp 1, 2 och 3.
 Grupp 1 o 2 ska rengöra befintlig kantsten samt asfaltytor där de finns mossa eller påväxt.
Detta gäller även fastigheter på grupp 4 o 5 med tomtgränser mot grupp 1, 2 o 3.
 Buskar, Träd och annan växtlighet som går utanför fastighetens gräns mot gångbanor ska
beskäras så att asfalteringen kan ske utan minsta problem. I det fall detta inte utförts kommer
eventuellt extraarbete att debiteras fastighetsägaren.
 Eftersom den nya asfalten bygger ytterligare 3-4 cm kan detta innebära att vissa fastigheter
senare behöver höja upp stenplattor vid infarten till fastigheten för att undvika nivåskillnad.
Vi kommer så långt det är möjligt att göra allt för att undvika extrarbete för era fastigheter.
 Vid garagen på grupp 1 o 2 kommer entreprenören att skära bort befintlig asfalt c:a 1 meter
från garageportarna så att den nya asfalten inte hindrar öppning efter asfaltering. Vi kommer
därför att i förväg meddela vilka dagar garageportarna måste hållas olåsta.

