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Årsmötet
Styrelsen vill passa på att tacka er som tog
er tid att komma till årsmötet. Tyvärr var
vi mycket få hushåll representerade i år, så
vi vill verkligen betona vikten av att ni
läser protokollet och tar del av de beslut
som fattades.
Städdag 10 maj
Lördagen den 10 maj kl.10, möts vi för en
gemensam städdag av vårt område. Inför
våren är det en hel del som bör göras för
att snygga till våra gemensamma ytor. Och
det är allas vårt ansvar att underhålla
området. Vi startar dagen på ängen mitt
emot förskolan. Där delar vi upp oss på
olika arbetsuppgifter så dagen blir
effektiv. Vi hoppas på ett större deltagande
än förra året så boka in datumet nu! Dagen
avslutas med korvgrillning på kajen.
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Lekplatserna
Lekplatsgruppen kommer att byta ut en del
lekredskap som är utslitna på våra
lekplatser. Bänkar behöver oljas och lagas.
Vi skulle behöva fler kreativa krafter som
vill arbeta med detta projekt.
Biltrafik i vårt område
Våren är på gång och det innebär mer tid för
uteaktiviteter. Barnen rör sig mer mellan
husen och det går fort. Vi som kör bil i
området bör tänka på att sakta ned farten
och vara uppmärksamma på att lekande
barn kan komma utspringande.

Grannsamverkan
Som tidigare berättats så har styrelsen fått
i uppdrag att ta kontakt med polisen ang.
grannsamverkan. Grannsamverkan är en
del av samverkan mot brott. Vi har nu
träffat polisen och gått igenom hur ett
sådant arbete går till. Vi kommer att kalla
till ett informationsmöte under maj månad.
Viktigt är att så många som möjligt
kommer då så vi kan dra igång innan
sommaren med bl a. skyltning.
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