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Arbetsdagen 4 oktober
Vi i styrelsen vill passa på och tacka alla 
er som ställde upp vid arbetsdagen och 
bidrog till att göra det fint i området. 

Grannsamverkan
Vi var ett antal hushåll som den 23 
oktober träffade Närpolisen för att få 
information angående grannsamverkan. 
Poliserna informerade om metoden men vi
fick även ställa andra frågor gällande brott 
och säkerhet i vårt närområde. Det blev en 
intressant och givande kväll. Polisen 
uppmanade oss att låsa våra ytterdörrar 
även när vi är hemma. Flera av de inbrott 
som har skett den senaste tiden i vårt 
närområde har handlat om att personer har 
gått in i hus som varit olåsta. 

Stranden
Under åren så har det samlats en hel del 
båtar/kanoter/kajaker i skogsdungen intill 
vår sandstrand. Några båtar är märkta, 
andra inte. Vi kommer inom kort att se till 
att det som kan betraktas som skräp forslas
bort. 

God jul och Gott nytt år!

önskar styrelsen

Årsmöte mars 2015
31/12 är sista dagen för inlämnande av 
motioner till årsmötet i mars. Maila eller 
lämna in er motion till vår sekreterare 
Linda Herbst, linda.hherbst@gmail.com 
alt. Bruncronas väg 14. Du är även 
välkommen att höra av dig till Linda om 
det finns frågor kring motioner.

En motion är ett förslag från en medlem 
som kommer att behandlas vid årsmötet. 
Varje motion bör innehålla: 
 en tydlig rubrik och bra argument
 att-satser som är behandlingsbara
 datum och namn (namnteckning samt 

namnförtydligande)
Se exempel på hemsidan.

Valberedningen
Valberedningen startar sitt arbete efter 
nyår. Det kommer att behövas någon eller
flera nya ledamöter till vår styrelse. Det är
mycket viktigt att medlemmarna ställer 
upp, då vi enligt lag är skyldiga att ha en 
samfällighetsförening. Om vi inte får ihop
en styrelse, nödgas vi köpa dessa tjänster. 
Kostnaderna för detta belastar alla i 
föreningen. Så om du tycker att ett 
uppdrag skulle vara spännande eller om 
du känner att det är din tur- kontakta Lena
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