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Enligt bifogat kallas du till Årsmöte i Erikstorps
samfällighetsförening
Måndagen den 13 mars 2017 kl 19:00 i Bollegården
Kallelse, verksamhetsberättelse, dagordning, ekonomisk
redovisning samt budgetförslag för 2017-2018 finner du på
följande sidor i detta nyhetsbrev.
OBS! Glöm inte ta med det röstkort du finner på
dagordningen
Nu måste vi skärpa oss
Utöver frågan om årsmötet diskuterades även en fråga avseende underhållet av gemensamma
ytor inom Samfälligheten. Vår Samfällighet börjar närma sig 40 år och vi ser att det mesta
sköts på ett bra sätt. Dock finns det en hel del att önska avseende underhåll på gångvägar och
kantstenar. Vid genomgång av området har vi funnit att det på visa ställen är kantsten som är
totalt överväxta samt att grön mossa och alger växer till sig på gångbanorna. Vi vill alla ha ett
område som är attraktivt och avseende detta kan vi alla skärpa oss betydligt. Och detta gäller
speciellt nu i samband med att vi ska asfaltera stora områden. Men även grupper som inte
asfalteras denna gång kräver regelbundet underhåll. Och det finns vissa gångbanor och
kantsten som verkar glömmas av alla grupper vid de regelbundna städdagarna. Detta gäller
gångbanorna mellan våra 5 grupper. Det är INTE bara fastighetsägarna med tomter som
gränsar till dessa gångbanor som har ansvaret för att sköta underhåller utan detta ansvar ligger
på samtliga i våra 5 grupper. Vi förväntar därför att detta är färdigt senast den 15 april i år.
Rengöring sker enklast med högtryck och har du ingen egen så finns det säkerligen någon
granne du kan låna av.

