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Väl mött den 5:e December!

Informationsmöte 
Ärende: Omstrukturering av lån
När? 5 December
Tid? kl. 18.00
Var? Taklöksvägens förskola

Den 5 december kommer det att hållas ett informa-
tionsmöte angående vad det skulle innebära om med-
lemmarna väljer lösa ut ett av de lån som förfaller i 
slutet av januari nästa år. På detta möte kommer ni 
bland annat att få svar på hur detta kommer;

- påverka föreningens ekonomi, 
- förändra månadsavgiften

Vi kommer också att diskutera vad som krävs för att 
medlemmarna ska kunna ta över lånet, hur många som 
måste rösta ja respektive nej, vidare vad det kommer 
att innebära om någon inte kan eller vill vara med och 
ta över ett av föreningens lån.

Detta är bara ett möte för att diskutera och informera 
vad det skulle få för konsekvenser att lösa ut lånet 
eller låta bli. Detta så att alla kan i lugn och ro efter 
mötet kan fundera på hur just dom vill göra. Styrelsen 
kommer att kalla till ett möte i början av 2008 där 
medlemmarna får fatta beslut om detta.

Paraboler
För att få sätta upp en parabol i anslutning till din lä-
genhet/hus måste du ha tillstånd av styrelsen. Vidare 
måste parabolen sättas upp på ett sådant sätt att den 
inte förändrar helhetsintrycket av huset. Kontakta sty-
relsen för mer information.

Markproblem
Flera av medlemmarna har problem med att jorden 
på deras tomter är alldeles för blöt. Vilket bl.a. har 
medfört att planteringar på medlemmarnas tomter har 
blivit förstörda. 
Detta har styrelsen påtalat för JM, samtidigt som vi 
har krävt att JM ska åtgärda detta problem. JM har 
svarat att markentreprenaden är gjord på ett korrekt 
sätt, men att det kan ta något år innan marken i om-
rådet har hunnit sätta sig riktigt, så detta bör vara ett 
övergående problem. Vidare säger JM att de områden 
som på ritningarna är markerade område för grässådd 
har ett ca 15cm jordlager och det område som är 
markerad som odlingsyta ska ha ett jordlager på ca 
30cm. 
Vill man plantera något annat än gräs på de områden 
med det tunnare jordlagret så måste var och en själva 
se till att fylla på med extra matjord.
Styrelsen har krävt av JM att de omgående måste se 
till att ordna marken med de tomter som har störst 
problem. Diskussion angående detta pågår fortfar-
ande och vi återkommer med mer information så  
snart vi kan. 

Braskamin
För att få installera en braskamin i din lägenhet/hus så 
måste då ha tillstånd av styrelsen. För att kunna bevilja  
detta måste styrelsen få ta del av eventuellt bygglov 
för installationen och ritning över hur braskaminen 
ska installeras. Vidare måste även installationen ske 
av en styrelsen godkänd hantverkare. Kontakta styr-
elsen för mer information.

Logotype tävlingen avgjord
Föreningen har nu fått en ny logotype, vackert ska-
pad av Cecilia Abrahamsson på Tomatvägen.  


