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Ordföranden har ordet…
Då var årsmötet, styrelsens konstituering och
vårstäddagen genomförda för denna gång.
Sällan har så få tagit så stora beslut som blev ett
faktum på årets stämma. 20st röstberättigade
medlemmar hade hörsammat inbjudan denna
aprilkväll. Protokoll från årsmötet finns tillgängligt på
anslagstavlan i trapphusen.
På efterföljande styrelsekonstituering så valdes
undertecknad till ordförande för ytterligare en period.
Tack för förtroendet!
Du finner styrelsens sammansättning i sin helhet med
namn, ansvarsområden samt kontaktuppgifter i entrén
i ditt trapphus. Tveka inte att höra av dig till oss i
styrelsen med förslag och synpunkter. Utan ditt
engagemang stannar utvecklingen av vår förening av.
Städdagen blev som vanligt lyckad med korvgrillning
och allt. Det såväl planterades runt respektive hus som
fejades i tvättstugor och på garagetak. Föreningens
nyinköpta röjsåg – inköpt för att vi bättre ska kunna
röja sly efter stranden – behövde inte nyttjas.
Slyröjning kommer däremot att behövas under senare
delen av sommaren. Finns det några i föreningen som
känner för att bistå med detta röjningsarbete i slutet av
juli början av augusti så hör av er till någon i
Trädgårdsgruppen?
Det behövs ett par personer för detta, inte minst med
tanke på säkerheten. Arbetet utförs som bekant efter
strandpromenaden, där det vistas många barn och
djur.
När det gäller engagemang och påverkan så är
Trädgårdsgruppen ett bra exempel på det. Gruppens
planer börjar nu ta fart, vilket vi kommer att notera
efterhand under våren/sommaren, sakta men säkert.

Trädgårdsprojektet är 5-årigt så det är viktigt att du
som medlem kommer med förslag och synpunkter och
deltar på ett konstruktivt sätt – hör av dig till Pia
Josefsson eller Johan Lindgren.
Ett annat bra exempel på engagemang är familjen
Lindh/Träskböles initiativ, via Trädgårdsgruppen, att
få till en ny sandlåda vid HNv 2 – den gamla var
genomrutten.
Snyggt snickrat!
Den nyvalda styrelsen har precis haft sitt första
styrelsemöte. På styrelsens agenda för året är givetvis
att bevaka ränteläget (vi har ett par rörliga
fastighetslån) samt att se över våra befintliga avtal för
snöröjning, trappstädning etc.
Styrelsen kommer under året att ha stort fokus på
kvalitetsarbete dvs uppföljning av de entreprenörer
som jobbar i vårt område. Vi har redan börjat
kvalitetsuppföljning av utförd trappstädning –
städning kan man som bekant ha olika uppfattningar
om – och uppföljningsarbetet handlar i första hand om
att säkerställa att de entreprenörer som jobbar åt oss
levererar det som avtalats.
Brandsäkerhet är ett annat prioriterat område inom
styrelsen liksom underhåll av våra byggnader.
Ur underhållssynpunkt gäller det nu att få klart
balkongreparationerna, därefter kan olja delas ut till
boende så att ni kan olja in panelen under sommaren.
Kontakta Rolf Lindeborg vid behov av olja.
Det är återigen dags att olja in förråden nu i sommar vi bor nära vattnet med allt vad det innebär. Tidigare
år så har alltid några från respektive hus tagit
initiativet och utfört detta tillsammans, och jag hoppas
att det fungerar även i år.
Till sist kan jag berätta att en and ruvande på nästintill
ett tjog ägg har funnit sin boplats i vår förening. Ett
självklart val – strandnära och allt.
I en större kruka utefter HNv 4:s norra långsida ligger
hon tryggt. Ska bli spännande följa utvecklingen de

närmaste veckorna när ungarna kläcks och ”resan” till
vattenbrynet tar fart. Sommaren känns väldigt nära
nu!

Föreningens nya hyresgäst

Hälsningar
Jan Järnstad
Ordförande

Styrelsens möteskalender sommaren 2013



17/6 måndag kl.19:00 i Biljardhuset
26/8 måndag kl.19.00 i Biljardhuset

En styrelsemedlem kommer att finnas tillgänglig i
Biljardhuset en halv timme innan varje styrelsemöte
ifall någon medlem i föreningen vill diskutera något.
/Britt-Marie Bjerver och Peter Olausson

Grannsamverkan
Kontaktombud för grannsamverkan är Britt-Marie
Bjerver HNv4 britt-marie.bjerver@comhem.se
Om du reser bort längre eller kortare tid, tänk då på
att meddela grannarna när du reser och när du
kommer hem. Lämna gärna ett telefonnummer så att
grannarna kan nå dig ifall det skulle vara något.
Var allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser
något som verkar oroväckande.
Närpolisen har under vintern informerat om ett flertal
inbrott i villor och lägenheter i Kallhäll.

Polisen
Sommar, sommar, sommar. Nu börjar snart den fina
tiden vid badet. Vi hoppas att det ska vara lugnt och
trevligt men om det är busliv och stökigt, ring polisen.
- Närpolisen Järfälla 08/ 401 51 00
- Polisen riksnummer 114 14
- 112 vid nöd eller pågående brott

Medlemsbladet
Det skulle underlätta styrelsens arbete om fler väljer
att få medlemsbladet via email istället för på papper.
Om det är ok för dig. Skicka då din email adress till:
tönis.lunt@comhem.se
Tack på förhand!

Andy Pandy flyttade in på HNv 4 för någon vecka
sedan. Hon har nu fått flytta ut på gräsmattan där hon
ligger och ruvar i sin kruka på sina 12 ägg. Smyg
förbi så hon inte blir alltför störd. Men hon verkar inte
bry sig så mycket om omgivningen. Gräsänder ruvar
26-28 dygn vilket innebär att ungarna kläcks i början
av juni.

Trädgårdgruppen
Först och främst ett stort tack till alla som bidrog till
arbetet under trädgårdsdagen! Tack också till Thomas
och Sara som såg till att den nya sandlådan vid hus 2
kom på plats.
I enlighet med föreningens trädgårdsplan kommer
markarbeten att genomföras mellan hus 10 och 12
under sommaren. Arbetet syftar till att skapa en yta
som både är mer användbar för medlemmarna och
mer lättskött än dagens. Arbetet påbörjas under vecka
25. Om du vill veta mer om hur det kommer att se ut
går det bra att kontakta oss i trädgårdsgruppen.
/Johan och Pia

Ha en riktigt solig och skön sommar
Önskar
Styrelsen

