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Hej 
Sommaren närmar sig och här kommer en uppdatering om läget i föreningen.  

 

Vårens städdag gick bra. Som vanligt är det betydligt mindre skräp som ska tas omhand jämfört med 
höststädningen och dessutom var det inga problem med ”tjuvstarter” som gör att containrarna inte 
räcker till. Överlag var uppslutningen god men tyvärr är det fortfarande några som inte ställer upp. 
Som vi alla vet bygger ett område som vårat på att vi delar på gemensamma uppgifter. Och i de fall 
man har svårt att vara med på städdagen räcker det med att prata med sin kontaktperson så kan ni 
komma överens om hur det kan lösas. Med det sagt så vill vi vara tydliga med att den absoluta 
majoriteten i området ställer upp på ett jättebra sätt och vi kan väl hoppas på att höststädningen ska 
bli den första på många år då vi inte behöver skicka ut en ”uteblivningsavgift” till någon. 

 

Ekonomin är under kontroll och vi har inga stora avvikelser jämfört med budget. Den snöfattiga 
vintern gjorde att vi fick ett lite överskott där och som vi alla vet finns det stora kommande 
investeringsbehov. Vi håller på med att förbereda ett anbudsförfarande för det stora 
asfalteringsprojektet vi berättade om på förra stämman. I samband med årets stämma kommer 
styrelsen presentera ett antal alternativ för hur arbetet kan finansieras. Vilken väg vi ska gå är upp till 
stämman att fatta beslut om. 

 

Och med den radioövergången vil vi som vanligt slå ett slag för att du som medlem är med och 
påverkar genom att komma på stämman. Det är där vi fattar beslut i de stora frågorna som styrelsens 
sammansättning, föreningens budget, våra avgiftsnivåer och så vidare. I år kommer vi ha stämma 
den 14 september. Vi återkommer med mer information om plats och tider. Behovet av  nya 
styrelsemedlemmar är stort och vi vill verkligen be er alla att fundera på om ni kan ställa upp i 
styrelsen. Ert engagemang behövs så om ni vill vara med, eller om ni har förslag på någon lämplig 
kandidat, är ni välkomna att höra av er till valberedningen. Kontaktuppgifter finns på föreningens 
webbplats; www.soravastra.se 

 

Lekplatsgruppen fortsätter sitt uppdrag och inom kort kommer det finnas en ”exempellekplats” att 
kika på. Är du intresserad av mer information kan du kontakta ditt UOs representant i 
lekplatsgruppen. Om ditt UO saknar representant kan du höra av dig till styrelsen. 

 

http://www.soravastra.se/


Studsmattor är roligt och spännande, det tycker nog de flesta av oss. Men vi behöver nog påminna 
om att vill ni ha sådana så måste ni ställa upp dem på er egen tomt, inte på föreningens allmänna 
ytor. Dels för att de ytorna tillhör oss alla och hur vi använder dem är en fråga för gemensamma 
beslut, dels kopplat till frågan om ansvar om någon olycka skulle hända. Står de på gemensam mark 
ansvarar föreningen för dem och vi kommer i så fall plocka bort dem. 

 

Styrelsen har fått påpekanden om att det på vissa platser är väldigt trångt i de gemensamma 
garagelängorna eftersom det under åren satts upp mellanväggar utan godkännande. Garagen är 
designade med ett visst antal mellanväggar och det kan ställa till problem för grannplatsen om någon 
på eget bevåg sätter upp väggar för att de själva anser sig ha behov av dem.  Utöver det vill vi 
påminna om att det ur säkerhetsperspektiv inte är tillåtet att ägna sig åt svetsning eller annat som 
kan leda till brand eller skada. 

 

Till sist vill vi i styrelsen önska alla en riktigt skön och härlig sommar tills vi ses på stämman i höst :) 

 

 


