Nyhetsbrev höst 2017
Här kommer lite information om vad som är
beslutat eller på gång i samfälligheten. Protokoll
från styrelsemöten och övrig aktuell information
finns på hemsidan (http://www.skogsbarens.org/)

Stort tack till er medlemmar!
Styrelsen vill rikta ett stort tack till de boende som ställt upp och redan utfört en stor del av det
nödvändiga underhållet på kvartershus och garage! Tack vara sådana som er kan vi hålla
samfällighetsavgiften på en lägre nivå.
Även er medlemmar som valde att betala in den extra kostnaden i samband med vattenläckan
tidigare än förfallodatum förtjänar ett stort tack. Tack vara er behövde samfälligheten inte ta några
tillfälliga lån i samband med den omfattande vattenläckan.

Ansvar och överlämning inom styrelsen
Förslaget till ansvarsfördelning inom styrelsen har nu varit ute på remiss i mer än tre månader med
enbart positiva synpunkter från medlemmarna. Föreningsstämman (årsmötet) bör fastställa
ansvarsfördelningen men styrelsen har valt att arbeta utifrån den föreslagna ansvarsfördelningen
fram till föreningsstämman 2018. Ansvarsfördelningen finns på samfällighetens hemsida
(http://www.skogsbarens.org/styrelse/).

Parkering, bilkörning och tvätt av bilar på gårdar
Vi vill påminna samtliga boende om att bilkörning på gårdarna endast får ske i samband med i- och
urlastning och att det är viktigt att alla kör långsamt då vi har många barn som leker i området. Vi vill
även poängtera att gårdarna inte får användas för parkering av bilar. För tvättning av bilar hänvisar vi
till tvätthallar eller liknande där tvättvattnet rensas innan det når våra vattendrag.

Sopsortering, batteribox och tvättning av sopkärl
Restavfall (brännbart) utgör den stora kostnaden för samfällighetens sophantering. Om vi blir bättre
på att sortera sopor och därmed minskar restavfallet så kommer även kostnaden för sophanteringen
att minska. Använder du samfällighetens kärl för pappförpackningar så se till att vika ihop de innan
och använder du istället kommunens återvinningsstationer så är det ännu bättre =).
Efter önskemål från samfällighetens medlemmar finns nu en batteribox vid sopstationen för kvarter 4
– 6. Vid sopstationen för kvarter 1 – 3 finns sedan tidigare även en batteribox.
Under sommaren har samtliga kompostkärl tvättats.
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