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Vi har nu haft vår årsstämma, något senare än vanligt
på grund av covid-situationen. I år höll vi till i Folkets
Hus bio med 16 lägenheter representerade. Protokoll
från stämman distribueras inom kort via mail och på
vår hemsida.
Vid mötet valdes en ny styrelse. Jan Österman har,
som tidigare nämnts, valt att avgå som ordförande.
Även Malin har valt att lämna styrelsen. Stort tack till
Jan och Malin för ett väl utfört arbete. Vi välkomnar
våra nya styrelsemedlemmar, Peter Viklund som
ekonomiansvarig och Jacky Eriksson som suppleant.
Efter konstituerande styrelsemöte valdes jag, Peter
Olausson, att efterträda Jan Österman som ordförande
för föreningen. Jag tackar för förtroendet och ska göra
mitt yttersta för att tillsammans med övriga styrelsen
fortsätta att förvalta vår förening i bästa anda. Då
kärnan i styrelsen är kvar planerar vi att kunna
fortsätta enligt tidigare rutiner.
Under hösten kommer vi fortsätta att driva de projekt
som inletts sedan tidigare. Vi planerar att reparera
putsen där den släppt från murar till uteplatser. Som
ett led i att minska våra driftkostnader och även
förbättra miljön undersöker vi hur vi kan nyttja
solpaneler för att generera el.
Lite grann om mig. Jag är 55 år och flyttade hit då
området var nybyggt. Jag tar gärna en tur ut i våra fina
skogar och på sommaren även med kajak ut på
Mälaren. Under veckorna jobbar jag som
systemarkitekt/utvecklare på TietoEVRY.
Peter Olausson
Biljardhuset
Som ni kanske sett så har JM renoverat biljardhuset,
man har också styckat av det som en egen fastighet
med syfte att bilda en samfällighet som förvaltare. Sju
av föreningarna i området är tillfrågade om att delta i
samfälligheten. Då vi inte sett att behovet motsvarar
drift- och underhållskostnader har vi informerat JM
om att vi inte har intresse av att delta.
Ekonomi
Vår ekonomi är fortsatt god och vi genomför
amorteringar enligt plan.
Trädgård
Sedan en tid har vi inte haft en trädgårdsgrupp inom
styrelsen utan mycket av trädgårdsarbetet har utförts
av vår entreprenör, Tingvalla, och av medlemmar i
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respektive hus. Det frivilliga engagemanget är mycket
uppskattat då det ger de närmast boende möjlighet att
påverka utemiljön samtidigt som vi kan hålla
kostnader nere.
För att få en bra planering och en rättvis fördelning
och budget mellan husen ser vi gärna att intresserade
medlemmar tar kontakt med styrelsen för att om
möjligt bilda en trädgårdsgrupp. Trädgårdsgruppen
behöver alltså inte vara medlemmar i styrelsen men
kan verka med styrelsens stöd.
Under hösten planerar vi att ha en arbetsdag då vi
bl.a. behöver beskära våra syrener.
Sophantering
För att värna om miljön såväl som att slippa extra
avgifter för sophantering vill vi påminna om att
följande ska lämnas i återvinningscentral och ej
slängas i våra hushållssopor.
 Tidningar
 Glas
 Hård- och mjukplast
 Wellpapp
 Förpackningar av papper
 Metallförpackningar
 Batterier
 El-produkter
 Farligt avfall
Batterier och el-produkter kan även lämnas i därför
avsett kärl i soprummet HNv 4.
Grannsamverkan
Antalet bostadsinbrott i Järfälla har minskat något
jämfört med förra året, möjligen beroende på att fler
har varit hemma.
Nu när många är bortresta till sommarställen mm är
det bra att ha extra uppmärksamhet, hör gärna av er
till era grannar. Se också till att fönster och dörrar är
stängda då ni lämnar lägenheten.
Styrelsemöten och stämmor
 31/8 kl 18.00: Yttre besiktning samt styrelsemöte
Vid behov av att diskutera något är ni välkomna att ta
kontakt med styrelsen, gärna med en skriftlig
framställan.

Vi önskar er alla en fin sommar.
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