Meddelande nr 7/2014

Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening
Meddelande från styrelsen oktober 2014

Dags för städdag
Datum: 25 oktober 2014
Så går det till: Varje block (länga) har ett städområde - prata med grannarna om du är osäker,
eller titta i huspärmen eller på hemsidan. Alla hus som deltar får tillbaka 500 kronor på
samfällighetsavgiften, så glöm inte att skriva på deltagarlistan. Container är beställd.
Fika: Vid lekplatsen vid 11-12-tiden. Fikaansvariga i år är block A7.
Till dig som är blockombud: Du som är blockombud ansvarar för att deltagarlistan (delas ut
separat) blir påskriven av alla som deltagit. Du ska också samordna arbetet, och lämna kvitton för
småinköp till kassör Arne Kardbom i nr 88. Vill ni köpa in något större? Prata med styrelsen.

Meddelanden från styrelsen
Skattemyndigheten meddelar: "Har man fått ett förslag till fastighetstaxering skall man

korrigera under punkt 15 och kryssa i ja samt skriva under och skicka in förslaget." Alla ska alltså
kryssa i att taken är bytta och skicka in blanketten, trots att föreningen äger taken.
Stödmursgrupp bildad. En arbetsgrupp är bildad. Första steget blir att ta hit entreprenörer så
att de får bilda sig en uppfattning och för att vi ska kunna diskutera olika lösningar med dem.
Klipp häckar och utstickande växter. Om du har växter, träd eller häckar som sticker ut
utanför din tomtgräns - beskär dem. Frusna växter kan repa bilar och hindra trafik.
Gånghastighet. Så fort får bilar köras i området.
Lediga parkeringsplatser. Behöver du en extra parkeringsplats, hör av dig till kassören Arne
Kardbom i nr 88. En av de lediga platserna har eluttag.
Takbesiktning. Tvåårsbesiktningen av våra tak är gjord. Den visade inga anmärkningar. Några
av småhålen i plåtarna ska fortfarande åtgärdas, men taken är i gott skick enligt den oberoende,
utomstående besiktningsmannen. Vissa tak samlar lättare löv och barr och måste rensas oftare.
Med vänlig hälsning
Styrelsen

