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I vanliga fall brukar vi komma med årets sista nyhetsbrev strax före Jul. Men i år tänkte vi
vara ute i tid så att vi slipper ifrån Sillsallad och senap som sölar ner vår eleganta publikation.
I detta brev kan du dels läsa en viktig uppmaning till oss alla samt lite information om
Årsmötesdagen samt när motionerna ska vara styrelsen tillhanda. Men framförallt vill vi vara
först i år med att önska er världens bästa Jul och återhörande på det nya året 2018

Nu måste vi bättra oss
Under de senaste månaderna har vi till styrelsen fått in ett stort antal klagomål gällande bilkörning
inom samfälligheten. Det har inkommit klagomål från 4 av våra olika grupper. Det finns ingen
anledning att peka ut vilka grupper detta gäller utan på följande uppmaning måste vi skärpa oss alla.
Klagomålen avser följande:
• Bilar kör onödigt ner till fastigheterna. Detta är bara acceptabelt om man har mycket som ska
lämnas eller hämtas. Dåligt väder är ingen anledning att ta bilen ända fram till dörren. Och om
det är nödvändigt att köra fram till fastigheten så ska bilen omgående flyttas när man är klar
• Biltrafik mellan grupperna. Har man kört in bilen på en grupp så går det alldeles utmärkt att
köra ut den samma väg
• Bilar har parkerats i timmar eller nätter utanför fastigheten
Vi behöver därför skärpa oss betydligt. En så stor mängd klagomål uppstår inte av sig själv. Vi har
barn som bor inom området och dessutom är inte asfalten anpassad för biltrafik Ni kan alla se vilka
djupa bilspår och skador som finns på ett flertal ställen. Och snälla, försvara er inte med att
tidningsbilen kör in varje dag, Jag tror ingen av er vill att vi ska säga till dom att tidningen
fortsättningsvis ska läggas i de ordinarie brevlådorna.

Årsmötet och motioner
Årsmötet avhålls på Bollegården tisdagen den 6 mars 2018 kl 19:00. Motioner ska vara
styrelsen tillhanda senast den 1 februari 2018

