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Blockombud 2014
A1:
A2:
A3:
A4:
A5:

Hus nr 14.
Hus nr 22.
Hus nr 32.
Hus nr 48.
Hus nr 64.

A6:
B1:
A7:
A8:
B2:

Hus nr 72.
Hus nr 74.
Hus nr 84.
Hus nr 102.
Hus nr 110.

A10:
A9:
A11:
B3:

Hus nr 126.
Hus nr 136.
Hus nr 140.
Hus nr 156.

Vem blir blockombud? Vi turas om enligt ett rullande schema inom blocket. De som
är förtroendevalda hoppas över. Nyinflyttade behöver inte heller vara blockombud förrän
de bott ett år eller så i området. Styrelsen har en lista, men det är blocket som bestämmer
vem som är blockombud. Det är fritt fram att byta år. Meddela styrelsen om ni byter.
Blockombudens uppgifter i år:
Städdagar. Den 26 april är det städdag - blockombudet samordnar blockets arbete och ser
till att alla som deltar skriver på deltagarlistan som styrelsen delar ut, samt lämnar in
denna till styrelsen efter städdagen. Samma uppgifter gäller vid höstens städdag, som blir
ungefär i mitten av oktober (datum meddelas senare).
Vattenavläsningar. Från och med i år går vi över till att läsa av vattnet tre gånger per år.
Blockombuden går runt till grannarna i blocket och tar deras mätarställning. Detta görs på
en blankett som styrelsen delar ut, och blockombudet lämnar sedan blanketten till
styrelsen. I år läser vi av vattnet i vecka 21 (19-25 maj) och vecka 38 (15-21 september).
Vem ordnar fika i år?
Årsmöte 2014 (avklarat): Block B1 ordnade fika.
Vårens städdag:
Block A1 ordnar fika.
Höstens städdag:
Block A7 ordnar fika.
Blockombudspärmar. Styrelsen har gjort i ordning nya blockombudspärmar; en per
block. Dessa ska alltid finnas hos blockombudet, och lämnas alltså över från det gamla
blockombudet till det nya blockombudet vid årsskiftet varje år. I pärmen finns bland annat
uppgifter om blockets ansvarsområden vad gäller städning och snöskottning.
Särskilda önskemål. Om blocket vill göra en åtgärd eller ett underhåll som kostar mer
än vanligt - prata ihop er inom blocket, och be blockombudet att prata med styrelsen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

