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Underhåll på lekplatsen
Vår stora lekplats är i behov av renovering. Det finns en önskan om att bygga nytt och ge
lekplatsen ett större lyft men i dagsläget finns inget färdigt förslag. Nu är det så att delar av
lekplatsen bedöms vara i dåligt skick och kräver åtgärd. Styrelsen har svårt att motivera
större kostnader för reparation och underhåll när man hellre ser att lekplatsen byggs om på
nytt. Tyvärr blir åtgärden från vår sida då att plocka bort de element som bedöms inte leva
upp till standard.
Möjlighet att poströsta till stämman
Föreningens årliga stämma äger rum den 30 juni. I år är det möjligt att delta på stämman
genom att posta sin röst i förtid. Den här möjligheten har tillkommit med avsikt att undvika
trängsel och ökad smittspridning. Vi ber då alla medlemmar att utnyttja möjligheten att
poströsta hellre än att personligen närvara vid mötet. Dagordning och röstkort delas ut i
brevlådan. Det är även möjligt att hämta röstkort från Mitt Riksbyggen för att mejla in sin
poströst.
Genom att poströsta noteras man som närvarande och får delta i alla de ärenden stämman
ska besluta om, inga andra ärenden kommer att diskuteras under mötet.
På gång..
VI har beställt service och åtgärder för bommar och grindar till parkeringsplatser. Detta ska
leda till att de stora grindarna ska bli lättare att öppna och stänga. Dessutom ska vi installera
en dörr på stängslet runt återvinningsstation så att man kan få tillgång till återvinningen utan
att behöva låsa upp grindarna.
Styrelsen vill passa på att önska alla en trevlig sommar och en glad midsommarhelg!
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OBS! det är alltid säkrast nå styrelsen på ovan nämnd e-postadress, än att mejla en enskild styrelsemedlem.

