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2017-03-21

Föreningsmeddelande 03/2017
Grannsamverkan.

Intresset för grannsamverkan som vi skrev om i förra föreningsmeddelandet
verkar inte vara så stort men vi har fått ihop 6 kontaktombud med hjälp av
styrelsemedlemmar. Matteo nr 35, Anders nr 48, Johan nr 29, Anne nr 67,
Björn nr 21 och Tobias nr 69
Styrelsen har även fått några tips från medlemmar hur vi kan förbättre i
området vad gäller inbrott. Vi skall titta om det är möjligt att sätta in starkare
lampor i belysningarna i längorna. Ett annat förslag som styrelsen bifaller är
att nu till våren rensa upp och beskära häckar och annan växtlighet för att
försvåra för någon att gömma sig. Naturligtvis är det upp till var och en att
sköta sin egen trädgård. Vicevärden kommer inte att klippa mot någons vilja.
Stegen som ligger mot garageplan kommer att låsas fast.
Det finns en telefon-app som heter trygve.se som ska förenkla grannsamverkan. Om någon (av kontaktombuden) är intresserad av att starta en
grupp för Finbagarvägen skulle det kanske underlätta för oss. Styrelsen är inte
inblandad utan det sköts av oss boende.

Utemiljö

Våren är på väg och många börjar att gå ut för att göra fint inför sommaren.
Läs gärna handboken och vårdprogrammet innan ni går igång med
förbättringar och fråga styrelsen om det är något som är oklart. Många växter
är i behov av beskärning och där kan det vara bra att titta på råd i vårdprogrammet. Vi vill speciellt uppmana till beskärning av växtlighet som
ligger för nära fönster eftersom detta är direkt skadligt för karmarna.

Parkering

Gästparkeringarna är i första hand till för gäster på besök och i andra hand för
medlemmar. Det finns p-platser att hyra, kontakta styrelsen.

Byggplaner.

Det finns byggplaner i skogsområdet mellan vår gata och Sköndalsvägen.
Ungefär från vår majbraseplats ner till villorna. Styrelsen har inte tagit
ställning för eller emot. Stadsbyggnadskontoret vill kalla till samråd i vår.
Sök information på insynsbk.stockholm.se, diarienummer 2013-15135

Hjärtstartare.

Styrelsen har fått frågan om inte föreningen kan köpa in en hjärtstartare. Så
har beslutats och den kommer att placeras i tvättstugan. Närmare information
kommer.

Årsstämman.

Sköndalsskolans matsal torsdag 27 april kl. 19:00. Boka i almanackan.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen de 11 april. Frågor/ärenden som medlem
önskar att styrelsen ska behandla bör vara inkomna via föreningens brevlåda
10 dagar före mötet.
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