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Hej alla grannar och föreningsmedlemmar!
Ordinarie föreningsstämma måndag 18/6 klockan 19
Styrelsen vill påminna om ordinarie föreningsstämma nu på måndag 18/6 klockan 19 i
Herrestaskolans matsal. Har du inte möjlighet att delta nyttja gärna den fullmakt som skickades
med i kallelsen. Du som medlem kommer att ha möjlighet att rösta dels om antagande av nya
stadgar och om de fyra motioner som också skickades med i kallelsen.

Myggfångare för en myggfriare närmiljö
Ingen medlem kan ha missat försommarens myggplåga. För att förbättra utemiljön i föreningens
område har styrelsen köpt in och installerat två stycken myggfångare. Dessa har placerats för att
på bästa sätt täcka in föreningens mark. Effekten kommer att märkas efter en längre tid, men för
kommande myggsäsonger kommer förhoppningsvis myggplågan inom området att avta.

Bollspel inom föreningen
Många av oss har i sommar bott här i 4 år och våra barn har blivit större och starkare. Styrelsen
vill därför uppmana alla medlemmar att för bollspelslek hänvisa sina barn (och eventuellt sig
själva och andra vuxna) till närliggande öppna ytor. Ålsta park finns alltid tillgänglig och
Karlslunds förskola, som har en stor fin gräsyta och stora asfaltsytor, är tillgänglig på kvällar och
helger. Båda dessa platser är bättre anpassade för bollar av alla dess slag.
Du som vårdnadshavare ansvarar för dina barns aktiviteter och eventuella skador som kan
uppstå. Bollspel direkt mot radhusen är FÖRBJUDET då det skapar olägenhet för de boende.

Miljörummet
Då vi har många nya medlemmar vill styrelsen än en gång trycka på vikten av att vi hjälps åt att
använda vårt gemensamma miljörum på rätt sätt. Det finns tydliga skyltar på väggarna i rummet
på vad som får slängas där som både är på svenska och engelska.
Allt som slängs behöver få plats i behållarna. Är det fullt får du försöka en annan dag när
hämtning har skett eller gå till ICA Maxi:s miljöcentral. Överfulla behållare medför extra
kostnader för föreningen.

Grovsopor lämnas gratis på Görvälns återvinningscentral.
Att lämna grovsopor i miljörummet kallas för nedskräpning,
kan bidra till ökad brandrisk och gör att entreprenören får
svårt att tömma behållarna i rummet vilket kan resultera i att
hämtning uteblir eller att föreningen drabbas av ytterligare
kostnader.

Akta våra barn
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I senaste nyhetsbrevet skrev styrelsen om att vi alla måste
iaktta försiktighet när fordon förs fram inom föreningens område.
I detta nyhetsbrev vill vi understryka detta igen och dessutom uppmana dig att tänka till en gång
extra innan du kör fram bilen till ditt hus. Behöver du verkligen köra ändå fram varje gång? En
bilresa mindre inom området är också en risk mindre för våra lekande barn.
Väntar du på en leverans? Om paketet är bärbart och du har möjlighet be gärna post- eller
budbilen att möta upp dig på Löjtnantsvägen eller på parkeringen nedanför D-längan.

Semestertider
I sommar är det bra om vi alla är ännu mer nyfikna på vad som händer runtomkring då många är
bortresta. Tala gärna om för grannen som är hemma när du är iväg så kan denne vara extra
vaksam runt ditt hem.
Med det önskar vi alla en härlig semester och stor uppslutning på stämman!
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