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Förord
Så har ytterligare ett år passerat för medlemmarna i Myrängens Samfällighetsförening. Under året
har viss upprustning av området såsom lampor, hängrännor och målning av soprum genomförts
av medlemmarna. Styrelsen vill tacka de som har bidragit lite extra vid upprustningen.
Den 18 mars är det återigen dags för föreningens årsstämma. I år bjuds det på smörgåstårta och
dryck. Styrelsen hoppas att så många hushåll som möjligt representeras då en del viktiga frågor,
såsom parkeringsplatser och bredband, kommer att avhandlas.

Årsstämman 18/3-2003

Vårstädning

Årsstämman är det viktigaste mötet i varje
förening. Det är då du som medlem har
chansen att framföra din åsikt om
styrelsens arbete, föreningens framtid samt
de motioner och övriga punkter som är
upptagna i stämmoprotokollet.

Den 27 april är det dags att damma av
arbetshandskarna, olja upp krattan, ta fram
regnrocken, kort sagt föreningens
obligatoriska vårstädning.

Styrelsen uppmanar samtliga medlemmar
att läsa igenom stämmoprotokollet innan
stämman.

Medlemsavgift 2003
Medlemsavgiften kommer att höjas från
och med kvartal 2. Den slutliga avgiften
beror på beslut avseende styrelseförslag
och motioner på stämman. Styrelsens
preliminära förslag på ny medlemsavgift
framgår av stämmoprotokollet.

- Vad heter du min lille vän?
- Tom!
- Är det efter pappa?
- Nej – efter hans plånbok…

På årsstämman utses nya kvartersombud
enligt den princip om medsols förflyttning
föreningen tidigare använt.
Det är kvartersombuden som har till
uppgift att planera och leda arbetet på
städdagen. Styrelsen uppmanar därför de
medlemmar som har förslag på
reparationsarbeten till vårstädningen att
lämna dem till sitt nya kvartersombud.
Kvartersombuden kommer också att få
uppgifter från styrelsen för redan anmälda
upprustningsbehov.

Myrängsbladet

Mopeder/cyklar

Vi vill gärna utveckla Myrängsbladet och
vill därför att medlemmarna i
samfälligheten kommer med förslag på
innehåll.

Med våren kommer flyttfåglar, gröna löv,
cyklar och mopeder.
Området har varit besparade från svåra
olyckor även om tillbuden varit många. För
att även framöver undvika olyckor ber
styrelsen samtliga medlemmar att
respektera de områdesregler som gäller för
moped- och cykelåkning.

Det kan vara en intressant händelse,
bostadsannons, bortsprungna katter eller
egentligen vad som helst.
Om ni vill få något sagt så lämnar ni
textförslag till Andreas Lönnmo,
Lindmätarvägen 79, eller mailar till
andreas.lonnmo@freetel.se

•
•
•

Ingen nöjesåkning på gårdarna.
Ingen genomfart mellan
Lindmätarvägen och den
kommunala gångvägen.
Vid färd till eller från bostad skall
farten vara så låg som möjligt.

Tänk på att cyklar kan vara farligare än
mopeder då dessa inte hörs!

Bilar/parkering
Styrelsen vill återigen påpeka att det är ont
om p-platser. Försök att använda era pplatser i garaget och du som inte behöver
din p-plats kanske kan hyra ut till en
behövande granne. Tänk även på att inte ta
upp mer plats än bilen behöver när vi
parkerar på gatan, så får fler plats.
Parkeringsfrågan tas upp på årsstämman
där förslag för utbyggnad av
parkeringsutrymmena skall diskuteras. Då
denna punkt inte är påkallad i
stämmoprotokollet så kommer slutligt
beslut tas på eventuell extra
föreningsstämma.

.

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till
Årsstämman 18 mars 2003!

